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MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-7/2018. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. június 19. napján 

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

 
Jelen van:  Dr. Kiss János alpolgármester, Badány Lajos, Barta Gábor, Bartha György, Cseléné 

Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Eperjesi Erika, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, 
Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Katona Ferenc, Dr. Kovács László, 
Kovácsné Budai Mária, Molnár Péter, Nagy-Korsa Judit, Dr. Nehéz Károly, Novák 
Józsefné, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szécsényi 
Marianna, Szilágyi Szabolcs, Dr. Tompa Sándor képviselő és Pfliegler Péter 
alpolgármester 

 
Később érkezett: Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Dr. Nánási-Kocsis Norbert képviselő 
 
 
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. Kiss János alpolgármester: Köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket, 
érdeklődőket, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, valamint az elektronikus és az írott sajtó 
képviselőit, képviselőtársait. 
 
2018. május 22-én a Helyi Választási Bizottság a Közgyűlésben megüresedett kompenzációs listás 
képviselői mandátumot Cseléné Figula Edina, a Jobbik képviselőjelöltje részére átadta. Ezt 
követően Képviselő Asszony a megbízólevelét átvette. Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület tagja a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz, és erről okmányt ír alá. Ezért kéri 
Cseléné Figula Edinát, hogy fáradjon ki az eskütételhez. Kéri továbbá a Közgyűlés tagjait, illetve 
a teremben jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Felkéri Cseléné Figula Edina 
képviselő asszonyt, hogy az általa előmondott esküszöveget, nevével kiegészítve a Közgyűlés előtt 
mondja utána, majd az eskü végén meggyőződése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen”. 
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Eskü szövege:  
 
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:)    „Isten engem úgy segéljen.” 

 
(Az esküokmány aláírása és a gratulációt követően  

folytatódik az ülés.) 
 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint 
megjelent 25 fő. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, ülést megnyitja. 
 
Érdemi munkájukat a mai napirend elfogadásával kezdik. Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése 
alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti 

szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
3. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi 

ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
4. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 
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5. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
6. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat vagyongazdálkodási döntések 

meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 
 

7. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
8. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

megrendezésének elnyerésével kapcsolatos 
tájékoztatás elfogadására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
9. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival 

kapcsolatos személyi döntések meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
10. sürgősségi napirend - zárt ülésre: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 

Felügyelőbizottságába az Üzemi Tanács által jelölt 
munkavállalói küldött megválasztására és a 
kapcsolódó döntések meghozatalára 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
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A Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
11. sürgősségi napirend - zárt ülésre: Javaslat gazdaságszervezéssel kapcsolatos 

együttműködési megállapodás módosítására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához az SZMSZ 20. szakasz 
(1) bekezdése alapján első javaslata, hogy összevontan vitassák meg a 
vagyongazdálkodással és közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a 
meghívó szerinti 2., 3., valamint a sürgősségi 1., 2., 3., 6. és 7. napirendet. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 

Dr. Kiss János alpolgármester: Második javaslata, hogy szintén összevontan, nyílt ülésen 
tárgyalják a humánszolgáltatással és önkormányzati igazgatással kapcsolatos 
előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 1., 4., valamint a sürgősségi 4., 5., 8., 9. napirendet, 
majd ezt követően zárt ülésre kerüljön sor. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 7 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat 
elfogadásáról, figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre, valamint a 
tárgyalási sorrend megállapításáról hozott döntésekre. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 3 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
2.  Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés 

módosítására 
 Előterjesztő:  Pfliegler Péter alpolgármester 
 
3.  Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő:  Pfliegler Péter alpolgármester 
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4.  Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottságot érintő döntések 
meghozatalára 

 Előterjesztő:  Dr. Kiss János alpolgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
5.  Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben 
 Előterjesztő:  Dr. Kiss János alpolgármester 
 
6. Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba 

ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyben  
 Előterjesztő:  Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 
 
1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő 
díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
2. Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti szerződéseivel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 
3. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervének 
jóváhagyására 
 
4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. 
(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
6. Javaslat vagyongazdálkodási döntések meghozatalára 
 
7. Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
 
8. Javaslat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének elnyerésével 
kapcsolatos tájékoztatás elfogadására 
 
9. Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos személyi döntések 
meghozatalára 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 
 
10. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságába az Üzemi Tanács által 
jelölt munkavállalói küldött megválasztására és a kapcsolódó döntések 
meghozatalára 
 
11. Javaslat gazdaságszervezéssel kapcsolatos együttműködési megállapodás 
módosítására 
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Dr. Kiss János alpolgármester: Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a 
vagyongazdálkodással és közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával 
kezdik munkájukat. 
 
Meghívó szerinti 2. napirend:  Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 

Szerződés módosítására 
 
Meghívó szerinti 3. napirend:  Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Sürgősségi 1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Sürgősségi 2. napirend:  Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti 

szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Sürgősségi 3. napirend:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi 

ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására 
 
Sürgősségi 6. napirend:  Javaslat vagyongazdálkodási döntések meghozatalára 
 
Sürgősségi 7. napirend:  Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági 

díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Felkéri Pfliegler Péter alpolgármester urat, hogy az MVK Zrt. 
közszolgáltatási szerződésmódosításával, a Konzorcium bérleti szerződéseivel, valamint a 
taxirendelettel kapcsolatos előterjesztéshez tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Pfliegler Péter alpolgármester: Az MVK-val fennálló közszolgáltatási szerződéssel kezdi 
gondolatmenetét. Mindnyájan tudják és el is ismerik, hogy Miskolc Megyei Jogú Város gazdasága 
az elmúlt években kiemelkedő ütemben növekszik, tekintve akár a foglalkoztatottak számát, akár 
a megtermelt vagy éppen a befizetett adót, de az új munkahelyek kialakítását nézve is. Ez a város, 
illetve az itt működő vállalatok kitartó és kemény munkájának, szoros együttműködésének a 
következménye, eredménye. Ebben a tevékenységben vannak stratégiai partnereik, mégha 
szerződést nem is kötöttek velük ilyen tekintetben. Ezek általában a város legnagyobb 
foglalkoztatói. Kiemeli a Bosch-gyárakat, valamint a korábbi Takata gyárat, aminek a neve 
tulajdonosváltás következtében, a közelmúltban Joyson-ra változott. Ez utóbbi foglalkoztatotti 
létszáma már meghaladta az 1800-at, tehát jóval többen dolgoznak ott, mint kezdetben gondolták. 
Mindazonáltal a városban kiváló a közösségi közlekedés is, amely szintén teljes mértékben 
megújult, elég hacsak az új villamosokra és új buszokra gondolnak. Ezek a járművek – kivétel 
nélkül – környezetbarát járművek. Ha a CNG buszokra – azaz a sűrített földgázzal működő – 
gondolnak, akkor elmondható az is, hogy a levegőbe kerülő szennyezőanyag mennyisége szinte 
nullára redukálódik. Ennek a két tényezőnek a következtében, illetve az említett kiváló 
kapcsolatra – a város és cégek között – szeretnék az elérni, hogy a Repülőtér autóbusz 
végállomására közlekedő busz Repülőtér-Bosch, a 43-as vonal végpontjának pedig Déli Ipari Park 
– Joyson-ra módosuljon a megnevezése. Úgy véli, mindkét cég megérdemli. Nagyon sok miskolci 
és Miskolc környéki munkavállalónak biztosít biztos megélhetést.  
Következő fontos napirend a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti szerződéseivel kapcsolatos 
döntések meghozatala. Határtalan jóleső érzés az, mikor akár a fővárosban, akár más, 
magyarországi településen Miskolcot és térségét dicsérik a hulladékgazdálkodás színvonalának 
kialakítása és megvalósított minősége tekintetében. Ez egy példaértékű vállalkozás volt és jelenleg 
is az a 37 tagönkormányzat között. A lakosok túlnyomó többsége is pozitív szolgáltatásokat kap, 
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illetve tud elfogadni. Kiemeli a szelektív hulladékgyűjtés minőségét, ami valóban példaértékű az 
egész országban. Ennek fenntartásához a nyilvántartásokat, szerződéseket folyamatosan 
aktualizálni kell, ezúttal a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítása vált néhány 
ponton szükségessé. A módosítással, egész pontosan három eszköz esetében változik a bérleti díj 
összege, egy eszköz használatbavételi dátuma módosul, egy eszköz törlésre kerül a szerződésből, 
amelyeknek következtében az eszközök után a Társulásnak járó éves bérleti díj összege is kell, 
hogy változzon. Mivel 2017-ben a közszolgáltatás regionalizációja miatt megszűnt a Konzorcium 
és a MiReHu Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződés, ezért az integráció megvalósítása 
érdekében szükséges volt létrehozni a RegiHu-Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Kft.-t, 
amelyben továbbra is a 37 társult önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A bérleti 
szerződés érvényességéhez valamennyi tagönkormányzat, így Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása is szükséges. Ezért kéri a Képviselő-testületet az 
előterjesztésben foglaltak megszavazására. Hozzáteszi, hogy ezek nagyjából technikai jellegű 
módosítások. 
Végül egy mindnyájukat érintő, a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjainak 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatban szeretne egy rövid felvezetőt elmondani. Miskolc 1999. óta szabályozza a 
személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági árát, amely legutóbb 2008-ban került 
felülvizsgálatra. Az azóta eltelt majdnem tíz évben jelentősen szigorodtak a személytaxi 
szolgáltatás végzésének általános, tehát Magyarországon üzemelő taxi-gépkocsikra vonatkozó 
feltételei, példaként említi az évjáratot, az Euró normáknak való megfelelést, amit a három 
taxitársaság által benyújtott, a taxi szolgáltatás áraira vonatkozó kérelem is alátámasztott. 
Hangsúlyozza, a taxiszolgáltatók által benyújtott kérelem. Ez, véleményük szerint indokolttá teszi 
egy új rendelet elfogadását, amelyben a maximális hatósági ár kismértékű, de emelésére tesznek 
javaslatot. Ezzel az alapdíj 450 forintra, a távolsággal arányos egységdíj 280 Ft/km-re, a 
várakozási díj 70 Ft/percre módosulna. Figyelembe véve akár a főváros, akár további hasonló 
nagyságú, megyei jogú városok – ahol van ilyen rendelet – azonos tevékenységre vonatkozó árait, 
elmondható, hogy a miskolci taxiárak nem magasabbak. Sőt! Inkább július 1-jétől is 
alacsonyabban maradnak az összehasonlításban. Megállják a helyüket a miskolci taxiárak. A 
törvényi előírásoknak megfelelően előzetesen a Kormányhivatal illetékes osztályával és a taxisok 
érdekképviseletét ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával is 
egyeztetésre került a rendeletterv, amely ellen senki nem emelet semmilyen kifogást, inkább 
egyetértettek. Az új rendeletben foglaltakkal lehetővé válik a szolgáltatást végzők megélhetésének 
újabb hosszabbtávra történő korrekt biztosítása. Kéri, hogy ezeket a gondolatokat is vegyék 
figyelembe a szavazás alkalmával. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a sürgősségi 1. napirendet tárgyalta, elfogadását 
egyhangúlag, míg a sürgősségi 7. napirend elfogadását többségében támogatta. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 2. és 3. 
napirendi előterjesztés tárgyalta és támogatta az elfogadásukat. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 3. napirendet tárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az elfogadását. 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: Pfliegler alpolgármester úr jó hírekről számolt be a napirend kapcsán, hiszen a város 
közszolgáltatásaiban az elmúlt időszakban folyamatosan pozitív fejleményekről, pozitív trendről 
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tudnak beszélni. Ettől valamivel szárazabb témát említ és ajánl a miskolciak figyelmébe, ami 
Miskolc ingatlangazdálkodása. Ez úgy tűnhet, hogy kizárólag szakmai téma, de mivel ebben a 
városban zömében az embereknek van ingatlanvagyona, így úgy véli mindenkit érdekel az, hogy 
ez a vagyon ebben a városban mennyit ér. Aki vagyonnal rendelkezik, láthatja, hogy az elmúlt 
években az ország fejlődésének hatására – többek között – emelkedésnek indultak az ingatlan 
árak, amely Miskolcot sem kerülte el. Úgy vélik, az Önkormányzatnak minden eszközzel 
támogatnia kell azt ebben a városban, hogy nemcsak Miskolc közvetlen vagyona, hanem közvetett 
módon is, az itt élők, itt dolgozók vagyona is folyamatosan növekedjen, gyarapodjon. Kevesen 
tudják, hogy Miskolc, mint megyei jogú város az országban talán az egyik legnagyobb 
ingatlanvagyonnal rendelkező város, és ennek a városnak – legalábbis az elmúlt nyolc évben – 
jógazda módjára igyekszik folyamatosan megfelelő használót, birtokost keríteni, nem pedig ezt a 
várost elherdálni. Ezzel együtt minden évben megtárgyalják az ingatlangazdálkodási stratégiát, 
amelynek az alapeleme az, hogy minden, a város számára fontos ingatlan nem eladó, ámde 
hasznosítható az érdeklődők számára, és minden olyan ingatlan, ami portfólió szinten nem 
hasznosítható – például töredéklakások egy-egy lépcsőházban – az adott esetben az érdeklődő 
bérlők, használók számára meg is vásárolható, ugyanez érvényes a gazdálkodó szervezetek részére 
is, hogyha telephellyel akarnak Miskolcon rendelkezni. Az előterjesztésben látható, hogy mind a 
bérleménygazdálkodás, mind az értékesítés tekintetében jóhírekről lehet beszámolni, ami 
szükséges is. Annak idején, a szocialista városvezetés egy ingen rossz emlékű kötvénykibocsátási 
program keretében nagy sikerrel verte milliárdos adósságba a várost, ami sajnos jelen vezetés 
nyakába ragadt és ennek a terheit továbbra is nyögniük kell. Úgy vélik, hogy a kibocsátott 
ingatlangazdálkodási tájékoztató és javaslat, az jól mutatja azt, hogy ennek a fedezete is egyre 
jobban teremtődik meg, mint ahogy látható az is, hogy végre több százmilliós értékben van 
érdeklődés a miskolci ingatlanok iránt. A bérleménygazdálkodás tekintetében bőven a 2 
milliárdon túl van az a bevétel, amit a bérbeadásból a város kasszájába befizettek. Mindez úgy, 
hogy ebben a városban folyamatosan zajlik egy nyomortelep felszámolási program, ahogy ezt 
2014-ben felgyorsították. Ez a program – már látható -, hogy több százas nagyságrendben 
tartalmaz felszámolt lakásokat, és ez nem áll meg, újabb szegregátumokra terjed ki. A jelentésből 
is jól látható és úgy vélik, hogy azok a visszajelzés és szemmel látható tapasztalatok sokkal 
ékesebben bizonyítják azt, hogy ez a program zajlik. Zajlik a szegregátumok megszüntetése, ahogy 
mindazon emberekkel kapcsolatban a rendcsinálás és a jogi eszközökkel történő élés, akik 
közösségellenes magatartást tanúsítanak. A jelentésben látszik az is, hogy továbbra is van pénz 
mind a szegregátumok felszámolására, mind a visszaszerzett lakások fejlesztésére és olyan 
birtokosok, bérlők kezébe adására, akik ezt a város építeni, szépíteni akarják. Tájékoztat 
mindenkit, hogy ez a program, az ingatlangazdálkodási stratégia, ez így marad, folytatódni fog. A 
cél a város vagyonának gyarapítása.  
 
Szécsényi Marianna: Soós frakcióvezető úr gondolatát kívánja továbbfolytatni a nyomortelep 
felszámolás tekintetében. Az ingatlangazdálkodás egyik kiemelt feladata a szegregátumok 
felszámolása, ami a rendteremtés egyik fontos feltétele Miskolcon. 35 ezer miskolci lakos 
támogató aláírásával a polgárok kijelölték ezt az utat, amit a fideszes városvezetés a mai napig 
követ és határozott célkitűzései között szerepel. Látható eredményeket érnek el ezen a területen 
is. Azt, hogy az elmúlt négy év mennyire volt sikeres, azt az adatok és a számok igazolják. 
Martinkertvárosban is volt hasonló szegregátum, amit szintén megszüntettek 2014-ben, a Dráva 
utcában. Jelen volt a felszámolásnál és elmondhatja, hogy sok lakó örömét fejezte ki az akkori 
áldatlan állapotok megszüntetése miatt. A négy évvel ezelőtt meghirdetett várospolitikai program 
a tervek szerint halad. A telepfelszámolásoknak köszönhetően a lakosság azonnal érzékelhette, 
hogy jelentősen csökkentek az illegális szemétlerakó helyek, közegészségügyi problémák és 
nagyságrenddel visszaesett a bűnelkövetések száma is. Néhány gondolatot kíván megosztani a 
miskolciakkal a jelenről és a jövő terveiről. 2018. március 6-án újabb négy kiürített épületet 
bontottak el a számozott utcában, a napokban történt a Muszkás-oldal 5. szám alatti ingatlan 
lebontása, amit az Önkormányzat árverésen vásárolt meg. Bontás lesz még az alábbi utcákban: 
Kabar, Hunyadi, Balaton utcákban és a Tetemváron is. Úgy gondolja, hogy a feladatot fokozatosan 
viszik végig, hiszen Miskolc a haladás és a fejlődés városa, akkor is, hogyha az ellenzék ezt ellenzi. 
Biztosíthatja a miskolciakat, hogy ebből a feladatból a Rendészeti Bizottság is ki fogja venni a 



9 

részét. Úgy véli, a nyomortelep felszámolása a modern város lételeme, és mindenki számára közös 
érdekük.  
 

A törvényességi felügyeletet Dr. Buda Zsuzsanna aljegyző látja el. 
 
Molnár Péter: Leszögezi, nagyon fontos számukra – ezért is támogatja a Fidesz-KDNP 
Frakciószövetség ezt az előterjesztést –, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve 
a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodással foglalkozó részlege Miskolcon felelős 
ingatlangazdálkodást folytat. A város, ahogy kell, jógazda módjára bánik az ingatlanjaival. Ezért 
köszönetet szeretne mondani az ezzel a területtel foglalkozó szakembereknek a Miskolc 
Holdingban, mert nagyon fontos egy város jövője és egy város képe szempontjából az, hogy 
hogyan is bánnak az ingatlanvagyonukkal. Láthatják az anyagban, hogy egy trendfordulóhoz 
érkeztek. Ha az elmúlt évre tekintenek, akkor a város ingatlanjai már jelentős, érzékelhető 
bevételhez juttatták a várost. Nem felelőtlen ingatlangazdálkodás folyik a városban, mint az 
történt 2010. előtt, mert ez akkor nem volt jellemző. Sikeresen értékesítettek az elmúlt időszakban 
Miskolc városa az ingatlanokat, nyilván kedvező az a piaci hatás, amely érzékelhető Miskolcon is, 
hogy az ingatlanok ára feljebb mozdult el. Nagyon fontos rámutatni arra is, hogy az elmúlt 
években a szocialisták által – véleményük szerint – felelőtlenül folytatott politikát, amelynek 
eredményeképpen fészekrakók kerültek nagyon sok lakásba, akik nem normális életet éltek, 
felszámolták. Őket döntően sikerült kiköltöztetni azokból az ingatlanokból. A felelős 
ingatlangazdálkodásnak meglátásuk szerint egy nagyon fontos része az is, hogy a nyomortelepeket 
fel kell számolni. Erre ebben az évben is 50 millió forintot szánnak. A szegregátumok felszámolása 
továbbra is egy nagyon fontos, kiemelt feladatuk. Úgy vélik, hogy az elhanyagolt, normális életre 
alkalmatlan, a gyermeknevelésre alkalmatlan, a komfort nélküli ingatlantömböknek a 
felszámolása, szanálása, az továbbra is egy nagyon fontos várospolitikai feladat kell, hogy legyen. 
Ezt végig is kívánják vinni. Ennek érdekében hozták létre tavaly a Rendészeti Bizottságot is. 
Nagyon sok eredményt értek el – visszatekintve – ebben a tekintetben. Annak a 35 ezer 
miskolcinak, aki aláírásával támogatta ezt a várospolitikai programot, az ő elvárásuknak sikerült 
megfelelni. Azzal kapcsolatban néhány konkrétumot szeretne elmondani, hogy mit is hajtottak 
végre az elmúlt évben. Először az Álmos utcán 38 ilyen lakást bontottak le, a Békeszállón 30-at, a 
Bábonyibércen 32-t, a meglévő Szondi telepen 12-t és a Hidegsor romos házait is sikerült 
eltüntetnie Miskolc város vezetésének. A számozott utcák esetében – amely egy nagy tömbben 
lévő szegregátum volt Miskolcon – 270 lakásból 106-ot elbontottak, további 52 üresen áll, 
áprilistól újabb 11 lakásból kezdődött meg a kilakoltatás. Mindemellett megkezdődött egyéb más 
nyomortelepek felszámolása is. Tavaly 16 épületet bontottak le a Lövei soron, a Tetemváron, 
Dráva utcán, Szondi utcán és a Szabadság utca elején is. A múlt héten láthatták a hírekben, hogy 
a Muszkás utca 5. szám alatt is egy épületet elbontott az Önkormányzat. Úgy gondolja, ahogy 
frakciója is, hogy felelős ingatlangazdálkodást folytat Miskolc városa és a Miskolc Holding, éppen 
ezért javasolja elfogadásra ezt az előterjesztést.  
 
Dr. Kovács László: Az összevont napirendek közül a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyásához kíván hozzászólni. Részben a lakásgazdálkodásról, 
részben a nyomortelep felszámolásról fog beszélni. A bérlemény-, lakásgazdálkodásról annyit 
mond el, hogy a ma délután is lesz egy lakás-bizottsági ülésük, és a már múlt évben is jelzett 
tendenciát szeretné megerősíteni. Hangsúlyozza azt, hogy a korábban – 2011-2012. években – 
mutatkozó jelentős érdektelenség egészen más tendenciát vett körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt. Ez 
azt jelenti, hogy jelen pillanatban 2016-ban állt át a Holding a folyamatos pályáztatásra. Most úgy 
néz ki, hogy egy-egy lakásra 30-40, de van, hogy 50 pályázat is érkezik. Ott tartanak, hogy azok a 
lakások, bérlemények, amelyeket meghirdetnek, ilyen nagyságrendileg kerülnek pályáztatásra. Ez 
azt jelenti, hogy Miskolc lakásállománya lassan szűk lesz. Ha a népességi tendenciát vagy a 
születésszámot nézik, a városlakók fogyásának megállását tapasztalják. Remélik, hogy ez a 
tendencia továbbra is folytatódik. Az ingatlangazdálkodásról egy gondolatot kíván elmondani. A 
város ikonikus nyomortelepe, a számozott utcák felszámolás ott tart, hogy a számozott utcában 
jelenlévő 270 ingatlanból jelen pillanatban 110 már elbontásra került, 50 pedig kiürített 
állapotban van. Amennyiben a technikai akadályok, a jogi részek megoldódnak, akkor hónapokon 
belül reményeik szerint 160-nál tartanak, ami azt jelentené, hogy ebben az évben a számozott utca 
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kétharmada elbontásra kerül. Egy politikai pártnak, egy politikai városvezetésnek a politikai 
bátorságát az tudja legjobban bebizonyítani, hogyha olyan területekhez mer hozzányúlni, amihez 
korábban nem mertek, és úttörő szerepet visz, akár országosan is. Azt hiszi, bátran kijelenthetik, 
hogy van mire szerénynek lenniük ebben a vonatkozásban. Miskolc volt az, amely a 
telepfelszámolási programot meghirdette, és büszkén, szerényen felhívják rá a figyelmet, hogy az 
elmúlt héten hallották: Kazincbarcika is elkezdte a nyomortelep felszámolását. Megjegyzi, érdekes 
módon a liberális és balliberális sajtó Kazincbarcikát ebben a tekintetben nem támadta, nem úgy, 
mint Miskolcot 2014. május-júniusában, amikor meghirdették a nyomortelep felszámolási 
programjukat. Folyamatosan, fokozatosan és szívós következetességgel kívánják végigvinni ezt a 
programjukat is, akkor is, ha ellenzéki részről támadások érik őket. Azon túlmenően, hogy a 
nyomortelepek közbiztonsági és közegészségügyi problémát okoznak, hangsúlyozza a Rendészeti 
Bizottság szerepét. Kiemeli, hogy pont a mai Közgyűlés alkalmával fognak – remélhetőleg - Hubay 
György helyett Szécsényi Marianna személyében új elnököt választani a bizottságban. Minden 
mindennel összefügg, hogy a körzeti rendészeti rendszerük, a seriff rendszerük milyen hatékony, 
az azt mutatja, hogy a szokásos munkájuk mellett folyamatosan jelentik azokat a romos, lepusztult 
ingatlanokat, amiket további lebontásra javasolnak a közbiztonsági és közegészségügyi problémák 
megoldása végett.  
 
Katona Ferenc: Ami jól működi, az előbb utóbb természetessé válik, ilyen az MVK Zrt. Nyilván, 
aki a közösségi közlekedést igénybe veszi, érzékeli ezt a mindennapokban is. Országos 
viszonylatban az élen járnak, mind a korszerű technológia, mind a megtett kilométerek számát 
tekintve, ami éves szinten 10 millió kilométert jelent. A fenntarthatóságot nem csupán az 
energiatermelésben és szolgáltatásban, hanem a közösségi közlekedésben is központi kérdésként 
kezeli a város. A megújult Kelet-Nyugat irányú villamospálya – ez 18 kilométert jelent – új Skoda 
villamosokkal szolgálja az utazó közönséget. A megállókban modern utastájékoztató oszlopok 
jelzik a járművek valós érkezési rendjét. Ehhez csatlakozik az ország legfiatalabb városi 
buszflottája, alacsonypadlós, klimatizált, gázüzemű járművekről van szó. A koromkibocsátás 
megszüntetésével javul a város levegője. Az alacsony zajterhelésű buszok 40 szóló és 35 csuklós 
járműből állnak. Mindegyik járművön található mozgáskorlátozottak számára kialakított hely. 
Szinte természetes, hogy szabad wifi elérhetőséggel rendelkeznek. A Felső-Majláthi 
végállomásnál, az úgynevezett Bagolyvárban jegypénztár, csomagmegőrző, információs pont, 
nem utolsó sorban kulturált váró áll az utasok rendelkezésére. Mindezek arra ösztönzik a 
miskolciakat és a munkahelyükre igyekvő környékbelieket, hogy vegyék igénybe a magas szintű 
szolgáltatást. A legnagyobb munkáltató cégeket pedig arra, hogy a buszmegállók elnevezésében 
pedig szerepeljenek. Ilyen az Alpolgármester Úr által is említett Bosch és a Joyson. A jogos kérést 
nyilván illik teljesíteni, erről szól az előterjesztés.  
A parkolórendelet módosítása vonatkozásában elmondja, hogy választókerületében az Eperjesi 
utcát érinti, amelynek a lakói kezdeményezésére vonták be őket a fizetős parkolórendszerbe. 
Megjegyzi, nemcsak kezdeményezték, hanem örülnek is ennek. A mostani módosítással 
egyértelművé válik, hogy az egész utca be lett vonva ebbe a rendszerbe. Szeretne köszönetet 
mondani a szolgáltató Városgazda Kft.-nek a szakszerű és együttműködő segítségükért. 
 
Pakusza Zoltán: Az MVK Zrt.-vel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Amennyiben az MVK-val 
kapcsolatos szerződést vizsgálják, mindenképpen el kell mondania, hogy választókörzetében a fő 
útvonalon, amely Perecest az Észak-Kiliánnal összeköti, csak a Perecesről a városba érkező 
oldalon vannak fedett buszmegállók, a városból Pereces felé egyetlen egy fedett buszmegálló sem 
található. Szeretné, ha az elkövetkezendő időszakban ezeknek a helyzete megváltozna, és egyre 
több fedett buszmegálló biztosíthatná a miskolciak számára a megfelelő közlekedést. Arról 
beszélgetnek, hogy modern közlekedés van Miskolcon, modern buszok, és azt látják, hogy egyes 
városrészekben nagyon sok minden hiányzik. Nincsenek digitális táblák például Pereces 
tekintetében, és fedett buszmegállókkal sem rendelkeznek. Arra kéri az MVK Zrt.-t, hogy pótolja 
ezeket.  

A törvényességi felügyeltet Dr. Alakszai Zoltán jegyző látja el. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Szintén megkéri a közlekedési vállalat jelenlévő képviselőjét, 
hogy vizsgálják meg a perecesi oldalon lévő buszmegállók kérdését. 
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Badány Lajos: Katona Ferenc képviselőtársához hasonlóan az MVK közszolgálati szerződésével 
kapcsolatos napirendhez kíván hozzászólni, viszont a buszvégállomás átnevezése kapcsán. 
Tekintettel arra, hogy a Bosch jelentős beruházásokat és telephely fejlesztéseket hajt végre a 
Repülőtér környezetében, a Miskolcot kevésbé ismerő utasok számára és a korrekt tájékoztatása 
érdekében elfogadhatónak tartja, hogy a buszvégállomást átnevezzék Repülőtér-Boschra. Azt 
viszont már semmiképpen nem támogatná, hogy ugyanezt a kérdést mondjuk egy év múlva újra a 
Közgyűlés elé kelljen hozni, márpedig azért, hogy a repülőtér szót végleg száműzzék a 
megnevezésből. Ugyanis ennek egyetlen kivédése lehetséges, amennyiben az érintettek 
megnyugtató megoldást találnak arra, hogy az ipari parkok szükséges fejlesztését anélkül hajtsák 
végre, hogy a Repülőtér megszüntetésre kerülne. Ugyanis a Repülőklub bérleti szerződése a jövő 
év elején lejár, ennek meghosszabbítását a város nem tervezi. A területet pedig beolvasztani 
kívánja a mellette lévő ipari parkba. A város életéhez ezer szállal kötődő repülőtér országos szinten 
is kiemelkedő szerepet játszik a pilótaképzés tekintetében, olyannyira, hogy az innen induló 
Gripen pilóta a mai napig visszatér repülést oktatni. Egy felelős városvezetésnek mindent el kell 
követnie Miskolc maradék értékeinek megmentése érdekében és a Szirmabesenyői 
Önkormányzat, valamint a repülőtéren működő klubbok bevonásával biztosítani kell a miskolci 
pilótaképzés folytonosságát. A városban élő és repülés iránt érdeklődő lakosságnak pedig a 
sportolás lehetőségét. Kérdezi Alpolgármester Urat, hogy várható-e kompromisszumos 
kezdeményezés e tekintetben, vagy már eldöntött szándék a repülőtér megszüntetése, és azzal kell 
számolnia a miskolciaknak, hogy jövőre a repülőtér helyett kizárólag a Bosch marad. Kérdezi ezt 
annak fényében, hogy a környező nagyvárosokban, mint Kassa, Nyíregyháza és Debrecen, a 
repülőtereket éppen fejlesztik. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megjegyzi, Képviselő Úr nem volt teljesen tárgyszerű, hiszen 
a Repülőtér a mai Közgyűlés egyetlen előterjesztésében sem szerepelt. Csupán egy buszmegálló 
elnevezésben szerepelt, mint elnevezés.  
A Repülőtér témakörében Pfliegler alpolgármester úrnak adja meg a reflektálási lehetőséget. 
 
Pfliegler Péter alpolgármester: Képviselő Úr hihetetlen szavakat használt és hihetetlen 
gondolatokat mondott el, hogy jövőre megszűnik a Repülőtér elnevezése, és megsemmisítik a 
Repülőteret. Ezt nem is kívánja kommentálni. 
Kommentálni szeretné azonban a következőt, körülbelül 4-5 héttel ezelőtt a Repülőklub 
elnökének írt levelet, amelyben a város kompromisszumkészségét és együttműködési készségét 
ajánlotta fel, nem is tudja, hogy hányadszor. Ahogy a korábbi levelek, ez is megválaszolatlan 
maradt. Meglehetősen furcsának találja, hogy itt most a témát Képviselő Úr, az egyik ellenzéki 
képviselő karolja fel. Nyilván nem saját magától, hanem valamilyen buzdíttatás útján. Sokkal jobb 
lenne, hogyha négyszemközt – a város és a Repülőklub – beszélhetett volna arról, hogy milyen 
jövőbeni lehetőségek vannak. Nem tagadják, mert nincs mit tagadni, büszkék rá, hogy 2019 
áprilisában ez a szerződés megszűnik, és már jelentkezők vannak – szerencsére – a repülőtér 
területére. Igen, ki meri jelenteni, büszkén, hogy ipari park lesz. Annak azonban egyáltalán nem 
örül, hogy ez esetleg ellehetetleníti azt a Repülőklubot, amely már hosszú évek óta működik 
Miskolcon. Ezért is próbáltak, szerettek volna számukra segítséget nyújtani. Nem fogadták ezt el. 
Megjegyzi, Képviselő Úr itt kívánja védelmébe venni azt, aki nincs megtámadva. Úgy gondolja, 
meg kell találni egy lehetőséget, de nem a városnak egyedül, ez nem a város feladta, legfeljebb 
közös feladat. A Repülőklubtól várná azt, hogy bármilyen újdonsággal, bármilyen ötlettel, 
javaslattal előrukkol. Ezekről ő nem tud. Tavaly a Belügyminisztériumnak írt levelet a Klub, most 
Badány képviselő úrhoz fordultak. Ezt nem érti miért. Ahogy mondta, segítőkészségéről, mint 
minden városvezető Miskolcon, eddig is tanúbizonyságot tett, jó lenne, hogyha ezt így tudnák 
rendezni. A városvezetés igyekszik segíteni, természetesen azt nem tudják megoldani, hogy 
vesznek 16 vagy 38 hektárt, felszerelik teljes repülőtérként, és átadják és fizetik. Ezt egészen 
biztosan nem fogják tudni megoldani. Hangsúlyozza, a városvezetésnek is az az érdeke, hogy a 
civil szervezetek továbbra is erősek legyenek Miskolcon és továbbra is kompromisszum készek, - 
kiemeli – minden tekintetben. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megköszöni Alpolgármester Úrnak a választ. 
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Fodor Zoltán: A Holding 2018. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyásával kapcsolatban 
szeretne egy-két szegmenset megemlíteni. Az ingatlangazdálkodás több rétegű, de kimondottan a 
bérlakás-gazdálkodásról szeretne néhány szót említeni. A bérlakások Miskolc város vagyonát 
képezik, a legfontosabb dolog, hogy minden lakásba – lehetőség szerint – legyen lakó, az fizessen, 
normális társasági életet éljen, és akkor a világon semmi probléma nincs. Mindig azt mondja 
azoknak, akik bérlakást kapnak a bizottságtól, hogy addig laknak benne, amíg tisztességesen 
viselkednek és fizetik a rezsit. Az, hogy félévente, évente vagy ötévenként van egy felülvizsgálat, 
az az égvilágon semmit nem jelent. Néhány évvel ezelőtt a város bérlakás állománya 
tulajdonképpen megnőtt. Ha visszaemlékeznek, hogy a követelést megvette a város fészekrakós 
ügyben. Ezzel kapcsolatban két információt kíván megosztani. Egyik az, hogy lezárult a fészekrakó 
probléma, a múlt héten a Debreceni Ítélőtábla meghozta a döntését, és akik bűnt követtek el, 
megkapták jogerősen a büntetésüket. A lakások a városnál vannak, melyeket fel fog újítani és 
minél többet, minél hamarabb megkapnak a pályázók. Cirka egy év múlva választás, úgy gondolja, 
hogy ez a fészekrakózás most már befejeződik, mert ahogy korábban is mondta, egyetlen egy 
baloldali ember sincs az elítéltek között.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
Válaszában kifejti, hogy valóban, a fészekrakós ügy lezárult, de látszik Miskolcon. Hozzáteszi, nem 
magától zárult le, nagyon sok munkája van ebben a Fidesz-KDNP-s városvezetésnek, nagyon sok 
pénzt kellett erre költenie a városnak. Úgy hiszi, ez egy történelmi adósság volt, amit rendezni 
kellett, az egy történelmi igazságtétel volt az Avasi lakótelep lakosaival szemben. A fészekrakós 
ügy minden kellemetlenségét, minden nyűgétől és minden embertelenségétől az ott lakó 
miskolciakat meg kellett szabadítani. Szeretné megköszönni mindenkinek, aki ebben a 
programban részt vett, de legfőképpen az Avason lakó miskolciaknak, hogy volt erejük, kitartásuk 
és türelmük megvárni azt, amíg a Fidesz-KDNP-s városvezetés ezt a problémát tudta kezelni. 
Természetesen a jövőben is igyekeznek az Avasra minél jobban odafigyelni és minden élő 
problémát ugyanilyen hatékonysággal megoldani. 
 
A humánszolgáltatással és önkormányzati igazgatassál kapcsolatos előterjesztések 
tárgyalásával folytatják munkájukat. 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Meghívó szerinti 4. napirend:  Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottságot érintő 

döntések meghozatalára 
 
Sürgősségi 4. napirend:  Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Sürgősségi 5. napirend:  Javaslat belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
Sürgősségi 8. napirend: Javaslat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

megrendezésének elnyerésével kapcsolatos tájékoztatás 
elfogadására 

 
Sürgősségi 9. napirend:  Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos 

személyi döntések meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a napirend szerinti 1. és sürgősségi 4. napirendet tárgyalta, 

mindkettő elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendet 

tárgyalta, elfogadását támogatta. 
 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendet tárgyalta, elfogadását 

többségében támogatta. 
 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó 

szerinti 1. és 4. napirendet tárgyalta, elfogadását támogatta. 
 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendet tárgyalta, elfogadását 

támogatta. 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendet tárgyalta, 

elfogadását támogatta. 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: Ezen napirendi pont kapcsán Miskolc sportéletéről szeretne néhány szót, méltató 
gondolatot mondani. Először is nagyon köszöni ezt az anyagot, ami az Európai Egyetemi Játékok 
pályázati anyaga volt. Azt gondolja, hogy ez az út, ami ennek elnyeréséhez vezetett, amely 2024 
júliusában kerül Miskolcon megrendezésre, egy nagyon hosszú és rögös út volt. Köszönetet mond 
minden miskolcinak, minden itteni sportvezetőnek, mindenkinek, aki az elmúlt években és 
jelenleg is Miskolc sportéletéért tesz, és azoknak a családoknak, akik egy igen erős gyermek, 
ifjúsági utánpótlást hoztak létre ebben a városban. Amikor Miskolc sportéletéről beszélnek, akkor 
nemcsak a fociról, a jégkorongról, a kosárlabdáról vagy az egyre erősebb vízilabdáról kell 
beszélniük, hanem kell beszélniük az úszókról, az íjászokról, a teniszezőkről, a vívókról, mindazon 
amatőr, félamatőr vagy félprofi sportolókról, diákokról, akik ezt az eredményt lehetővé tették, azt, 
hogy egy ilyen színvonalas anyag készüljön a miskolci sportvezetés részéről. Három számot 
szeretne a miskolciak figyelmébe ajánlani. Egyrészt, ennek a 2024-es játékok résztvevőinek száma 
vélhetően meghaladja a 6 ezer főt. Az egyik legnagyobb rendezvény, amit Miskolcon rendeztek, 
az ekkor valósul meg. A büdzsé meghaladja a 2 milliárd forintot – a jelenlegi számítások szerint -, 
ismerve, tapasztalva, hogy hogyan zajlik ez, vélhetőleg ez ennél is jóval több lesz. A kapott anyag 
utolsó előtti oldalán látható, hogy Miskolcon 2005. óta 28 nemzetközi rendezvény került 
megvalósításra. Ebből 24 az utóbbi 8 évben, tehát azóta, amióta a Fidesz-KDNP és Dr. Kriza Ákos 
vezeti ezt a várost. Úgy véli, ez nagyon jól mutatja, hogy milyen mértékben erősödött fel a 
városban a sport iránti igény, érdeklődés. Nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire vevőek a 
miskolciak, milyen nyitottság van bennük arra, hogy Miskolc sportéletében részt vegyenek, legyen 
az akár versenyszintű vagy amatőr. Még egyszer köszöni minden miskolcinak és minden 
résztvevőnek, hogy ezt a pályázatot Miskolc elnyerhette.  
 
Dr. Kovács László: Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához kíván hozzászólni. Elöljáróban elmondja, hogy amióta a 
kórházi ellátás, fekvőbeteg ellátás és a járóbeteg szakellátása a megyei jogú városok 
vonatkozásában állami feladattá vált, azóta Miskolc önkormányzatának az ellátási felelőssége az 
alapellátásra vonatkozik. Az alapellátás Miskolcon jelenleg a felnőtt háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi, a fogorvosi, a védőnői, valamint az iskolaorvosi ellátást jelenti, illetve még az 
ügyeleti ellátást. Alapvetően az előterjesztés két körzet összevonásáról szól, egy iskolafogászati és 
egy házi gyermekorvosi körzetről. Azt hiszi, hogy az előterjesztés jó alkalmat ad arra, hogyha 
rövidtávon is, de áttekintést nyerjenek arról, hogyan működik az alapellátás. Pillanatnyilag 
Miskolcon 89 felnőtt háziorvosi körzet van, 33 házi gyermekorvosi, 73 fogorvosi, 65 területi 
védőnői, 21 iskola védőnői és 11 iskolaorvosi körzet. Az egészségügyi alapellátás vonatkozásában 
jelentős eredménynek tekinthetik azt, hogy már 5 éve működik a városban 24 órás folyamatos 
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háziorvosi ügyelet, ami azt jelenti, hogy a háziorvosoknak nem kell napközben folyamatosan 
kimenniük a hívásokra, hanem folyamatos az ellátás. Tehát nem nekik kell menni, illetve az ő 
résztvételük önkéntes alapon történik. Másik nagy vívmányuk, hogy egészségházakat hoztak létre 
Miskolcon, konkrétan az Avason a Szentgyörgy utcán, illetve Diósgyőrben a Tömörkény utcai 
rendelőben működik 6-6 szakorvosi rendelés. Ez azt jelenti, hogy az ellátást közelebb vitték a 
lakossághoz. A Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Osztályának a munkatársai és a városvezetés 
dolgozik azon, hogy az 5 éves lejárt szerződések után, ez év őszétől is folyamatos legyen a 
szakorvosi ellátás ezekben az intézetekben. Az, hogy a város vezetése 2010. óta milyen 
tevékenységeket folytat és hogyan szolgálja az ellátás folyamatosságát és a színvonal megőrzését, 
az infrastrukturális fejlesztéseket, elmondja, hogy az Észak-Magyarországi Operatív Program, 
illetve a Területi Operatív Program keretében rendelők kerültek felújításra, illetve újak építésre. 
2011-2015. között 8 rendelő újult, illetve épült meg: Andrássy utcán, a Fábián kapui, a Győri kapui, 
a Latorca utcai, a Szentpéteri kapui rendelő és a Testvérvárosok úti orvosi rendelő. Emellett a 
Szentgyörgy úton egy teljesen új rendelőkomplexum épült, a Tömörkényi úton pedig egy teljes 
felújításra került sor. A TOP-os pályázat keretében 2016-2017. évben a Corvin utcai felnőtt- és 
gyermekrendelők, a Győri kapui orvosi rendelő, a Bajcsy-Zsilinszky utcai rendelő került 
felújításra. Van egy második köre is ennek a TOP-os pályázatoknak, ami 2017-ben indult el, 
folyamatban van. Ennek keretén belül történik a lyukóvölgyi rendelő megépítése, valamint a 
Kiliánban az Otthon téren egy teljesen új rendelő megépítése. Felújításra kerül részben a 
Bacsinszky utcai, a görömbölyi, a miskolctapolcai orvosi rendelő, a Kazinczy utcai, a szirmai és a 
Kiss Ernő úti orvosi rendelő is. Még egy nagyon fontos dolog, amit meg szeretne említeni, hogy a 
volt Vasgyári SZTK Rendelőintézetben lévő rendelők közül körülbelül egy hónappal ezelőtt 4 
orvosi rendelő került vissza, gyakorlatilag az eredeti helyére, vagy amellé, az Első utcára. A másik 
3, ami most is az SZTK épületében van, az a Vasgyári Kórházba fog beköltözni, az ott lévő fogászati 
rendelőkkel együtt. Ki kell jelenteniük, hogy a 24 órás orvosi ügyelettel, az egészségházak 
működtetésével, a szakorvosi rendelések működtetésével és azzal, hogy azt látják, hogy a felnőtt 
háziorvosi vonatkozásban nincsenek ellátatlan körzetek Miskolcon, úgymond lábon kelnek el a 
rendelők, a város egészségügyi alapellátása biztos alapokon nyugszik. 
 
Molnár Péter: Soós frakcióvezető úrhoz csatlakozva a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 
megrendezésével kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatban szeretné megosztani a gondolatait. 
Kéri azt a Közgyűlés minden felelősen gondolkozó képviselőjétől, hogy támogassák ezt az 
előterjesztést. Muszáj elmondania, hogy nagy öröm és gratuláció illeti azt a csapatot, azt a 
szervező bizottságot, akik ezt az impozáns és csodálatos anyagot összeállították, amellyel 
pályázott Miskolc és Debrecen városa. Örül, hogy azt a pályázatot konzekvensen végig tudták 
vinni, ahogy annak is, hogy valamilyen baloldali pártok, pártocskák nem tudták megfúrni ezt a 
kezdeményezést, úgy mint a lehetségesen sikeres budapesti olimpiai pályázatot. Hat év van még 
hátra, hogy felkészüljenek erre az Európai Egyetemi Játékokra. Olvashatják, hogy 2024 nyarán 
Miskolcon a Diósgyőri Stadionban lesz a megnyitó, a zárás a Debreceni Stadionban kerül 
megrendezésre. Úgy tűnik, hogy nagyon igazságosan oszlik meg Miskolc és Debrecen között a 
várható tömeg. Miskolcon kosárlabda, labdarúgás, tenisz, asztalitenisz, karate, vízilabda, 
strandröplabda, futás, sakk, bridzs sportágakban mérkőzhetnek meg a sportolók, a többi sportág 
tekintetében majd Debrecenben. Várhatóan legalább 6 ezer résztvevő lesz, mint sportoló, ezer fő 
önkéntes és legalább 300 fő nem hivatalos személy. Tehát nagyon nagy tömegek érkeznek 
Miskolcra, és büszkén mutathatjuk nekik, ők pedig örömmel láthatják azokat a sport 
infrastrukturális fejlesztéseket, amelyeket az elmúlt években végrehajtottak a városban. Nemcsak 
a DVTK Stadionra gondol – bár nyilván ez a leglátványosabb -, hanem az Egyetemi Atlétikai 
Futópályára, a felújított Egyetemi Körcsarnokra, a hamarosan kész MVSC pályára. Ezen felül a 
sport infrastruktúra tekintetében számtalan miskolci közintézmény, iskola újult meg az elmúlt 
évben. Miskolcon a sportolás lehetőségei adottak, bíznak abban, hogy az „ép testben ép lélek” 
filozófiát egyre több miskolci is fogja követni. Bízik abban, hogy hat év múlva egy nagyon sikeres 
rendezvény lesz Miskolcon, amire akkor mindenki büszke lehet. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Szintén a 2024-es Európai Egyetemi Játékokkal kapcsolatban kíván 
felszólalni. 2018 áprilisában sporttörténelmi sikert arattak Madridban. Sajnos nem azt történt, 
hogy a Diósgyőr megverte volna a Real Madridot, hanem egy hatalmas sportdiplomáciai sikert 
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elkönyvelve, a spanyol fővárosban elnyerték a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezési jogát, 
Debrecennel közösen. Ez egy olyan multi-sportesemény, amely fantasztikus lehetőségeket kínál a 
további sportfejlesztések, sportinfrastruktúra fejlesztése terén. Sportolóként megtanulta, hogy 
csak akkor lehet sikeres, ha az elvégzett munka mellett kihasználja az adódó lehetőségeket. A 
munkát természetesen elvégezik, ezért azt kéri, hogy használják ki a kínálkozó lehetőségeket. 
Számbaveszi, hogy eddig milyen beruházások történtek Miskolcon 2014. óta. Elkészült a József 
úti Ifipálya és a Honvéd Sporttelep korszerűsítése, megvalósították az Egyetemi Atlétikai 
Centrum rekonstrukcióját, amelyben azóta számos rangos versenyt rendeztek. Társasági 
adókedvezményből nyújtott lehetőséget kihasználva multifunkciós sportpályát adtak át a 
Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában, szintén a TAO segítségével felújították az 
Egyetemi Körcsarnokot, az Avasi Gimnázium és a Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnokát. 
Minden diósgyőri szurkoló örömére elkészült a DVTK Stadion rekonstrukciója, amellyel egy 15 
ezres, UEFA4-es kategóriájú arénával gazdagodott Miskolc. A nagyközönség számára is 
használható MVSC pálya felújítása is jó ütemben halad. Az eddig elkészült beruházások további 
fejlesztésekre ösztönzik őket, amelyeket ismertet. Az úszó- és vízilabdasport további sikerének 
zálogaként tervezik a Kemény Dénes Sportuszoda bővítését, egy 33 méteres, nemzetközi 
mérkőzések lebonyolítására is alkalmas medencetér kialakításával. Ezen túl tervezik a Selyemréti 
Strand felújítását, valamint sok gyermeket megmozgató és egyre sikeresebb tornasport számára 
tornacsarnok építését, ezen felül az Atlétikai Szövetséggel karöltve az Egyetemi Atlétikai Centrum 
bővítését, amely nagy, nemzetközi versenyek lebonyolítását is lehetővé teszi. Tervezik továbbá a 
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tornatermének átépítésére, valamint a Diósgyőri 
Sportligetbe egy multifunkciós csarnok kialakítására, és mind a sportolók, mind a sportolni vágyó 
nagyközönség számára további sportpályák, sportlétesítmények kialakítására, építésére. 
Összességében elmondható, hogy ezek a fejlesztések is bizonyítják, hogy Miskolc jó úton jár a 
sportfejlesztés és sportinfrastruktúra terén. Ez a most elnyert pályázat fantasztikus lehetőséget 
kínál a további fejlesztésekre, melyeket vétek lenne kihagyni. 
 
Hollósy András: Ugyancsak sportos felszólalással készült a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 
kapcsán. Csatlakozik képviselőtársaihoz és gratulálni szeretne annak a teamnek és Rakaczki 
Zoltán polgármesteri biztos úrnak is, hogy április 12-én Madridban ezt a nem akármilyen 
prezentációt összehozta. Külön köszönet azért, hogy ilyen minőségi és megfelelő szakmai háttérrel 
rendelkező szakmai anyagot is kaphattak képviselőként. Igen jelentős mindez Miskolc 
szempontjából, sokfajta számadatot hallhattak már. Universiade 1965-ben volt Budapesten, ha 
előretekintenek 2024-re, akkor majdnem 60 év telik el, amióta egyáltalán nem volt ilyen jellegű 
sportesemény Magyarországon. Soós képviselőtársa említette a 6 ezer fős létszámot, amelyet 
kiegészít azzal, hogy további ezer fő önkéntes, további 300 fő résztvevő lesz jelen, nem számították 
azokat a családtagokat, barátokat, ismerősöket, akiket még érint mindez és részt vesz az 
eseményen. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 ezer emberről van szó, amely Miskolc 
sportinfrastrukturális kihasználtsága mellett a turisztikában is komoly szerepet jelenthet. Nem 
szeretné Deák-Bárdos vagy Molnár képviselőtársát ismételni, de kiegészítésképpen elmondja, 
hogy a Magyar Kormány nagyon sokat tett annak érdekében, hogy megfelelő sport 
infrastrukturális beruházások legyenek. A Diósgyőri Stadiont már említették, a 13 milliárd 
forintos beruházással, de két évvel ezelőtt volt egy 2 milliárdos akadémia fejlesztés, itt van a 900 
milliós MVSC pálya fejlesztés, egy 400 milliós atlétikai futócentrum fejlesztés. Ezen felül ha 
megnézik, hogy Felvidéken, Egerben, Salgótarjánban és Rimaszombatban milyen beruházások 
történtek, ami több milliárd forint, akkor elmondható, hogy méltó helyszíne lehet Miskolc az 
Európai Egyetemi Játékoknak.  
Egy egykori angol szövetségi kapitány gondolatmenetét viszi tovább, miszerint a fociban kettő 
szituáció van, vagy náluk van a labda vagy nincs. Úgy véli, hogy most Miskolcnál van a labda, itt 
pattog, és egyedül a városon múlik, hogy gólt tudnak-e szerezni, de szerinte ezzel nem lesz gond.  
 
Badány Lajos: Az SZMSZ módosítás vonatkozásában tesz néhány észrevételt. A 
rendeletmódosítás értelmében személyes érintettség esetén felszólalhat bármelyik képviselő, 
viszont a felszólalás engedélyezéséről az elnök dönt. Az elmúlt évek gyakorlatában viszont 
számtalan olyan eset fordult elő, amikor egy negatív tartalmú kijelentés kapcsán egyértelmű volt 
az érintettség kérdése, a levezető elnök viszont ennek ellenére sem adta meg szót. Ezért ebben az 



16 

esetben véleménye szerint a válaszadás lehetőségének megadását nem az ülést levezető elnök 
megítélésének hatáskörébe kell helyezni. Az egyperces reagálás az érintett képviselőt, tehát a 
sérelmet szenvedett képviselőt feltétel nélkül illesse meg. Természetesen a viszontválasz már nem, 
ezzel is elkerülve a parttalan személyeskedést. Másik észrevétele a bizottsági ülések 
összehívásának és napirend megküldésének időpontjára vonatkozik. A javasolt módosítás szerint 
ez kellő időben megtörténik, ha az ülést megelőző napon küldik ki a meghívót. Véleménye szerint 
az előző napon történő kiértesítés már nem szerencsés, hiszen egy bizottsági tagnak, illetve 
képviselőnek érthetően más egyéb kötelezettsége, illetve lekötött elfoglaltsága lehet, amit már 
nem tud elnapolni. Az előterjesztések áttanulmányozására pedig ennyi idő semmiképpen nem 
elegendő. A Pénzügyi Bizottság gyakorlatában ilyen eset szerencsére nem fordul elő, hiszen 
általában három nappal az ülés megkezdése előtt kiküldésre kerül a meghívó és az előterjesztések 
is, viszont a rendes közgyűlések esetében az elsőként ülésező Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottságnál ez problémát jelenthet. Az előre tervezett előterjesztések időben történő elkészítése 
viszont nem okozhat nehézséget a Hivatal számára, ezért célszerű lenne a minimálisan elégséges 
időt az ülést megelőző 48 órában meghatározni. Az előterjesztő által javasolt következő módosítás 
úgy hangzik, hogy elutasító döntés esetében az elnök a szavazást megismételheti. Egy elutasító 
döntés megítélése szerint teljesen egyenértékű kell legyen egy támogató döntéssel, és nem korrekt 
eljárás elutasítás esetén kizárólag azért újra szavaztatni, hogy hátha másodjára az előterjesztő 
szempontjából kedvező szavazási eredmény születik. Természetesen ez azt feltételezi, hogy a 
képviselők és a bizottsági tagok kellőképpen áttanulmányozzák az előterjesztéseket és már az első 
szavazás alkalmával felelősségteljes döntést tudjanak hozni. Mindezen változtatásokon túl a 
polgármester döntési jogköreit a szerződéskötések tekintetében az előterjesztő még tovább 
kívánja bővíteni. Kéri a Közgyűlést, hogy tegye megfontolás tárgyává az általa elmondottakat. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
Képviselő Úrnak a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos észrevételeire röviden kíván 
válaszolni. Az ülésvezetés rendjével kapcsolatban, illetve a személyes érintettség vonatkozásában 
elmondja, az a helyes, hogyha a közgyűlési teremben tartózkodó képviselők nem sértegetik 
egymást. Ha nem sértegetik egymást, akkor nem fordul elő, hogy személyes sértettség esetén szót 
kell kérnie. Ez persze csak egy pedagógiai tanács volt a képviselőknek. Ami a jogi részét illeti, azt 
gondolja, hogy egy ülést mindig vezetnie kell valakinek, nem lehet olyan működési szabályzatot 
alkotni, amely úgy szól, hogy valamely képviselő vindikálhatja magának a jogot, hogy anélkül, 
hogy az ülést vezető elnök erre engedélyt adna, egyszercsak magához ragadja a mikrofont és 
beszélni kezd, mert az teljes egészében és nyilvánvalóan anarchiába torkollana. Tehát nem lehet 
kivételt tenni az ülésvezetési szabályok kapcsán akkor sem, hogyha személyes érintettségről 
beszélnek. A bizottsági meghívók kiküldésekor említett szoros határidő vonatkozásában azt tudja 
mondani, hogy nyilvánvalóan – ahogy Képviselő Úr is mondta – ez nem feltétlenül általános, hogy 
a bizottsági meghívók ilyen szoros határidővel kerülnek kiküldésre. Nyilvánvalóan egyetért azzal, 
hogy minél hamarabb kerüljenek a bizottsági meghívók kiküldésre, hogy a bizottsági tagok az ülés 
időpontjára készülni tudjanak, az anyagokat kellő mélységben meg tudják ismerni. Azonban 
előfordulhat a mai világban, hogy vannak olyan esetek, amikor sürgősségi alapon kell bizottsági 
meghívókat kiküldeni. Magának a közgyűlésnek az összehívása tekintetében is ismeri a Szervezeti 
és Működési Szabályzat azt, hogyha amennyiben rendkívüli közgyűlést kell összehívni, akkor a 
legutolsó időpont, amely lehetőségükre áll és alkalmazható, az maga az ülés előtti utolsó nap. 
Nyilván ehhez tükröződik analóg módon most már a bizottsági meghívók kiküldése is. 
Természetesen nem az a cél, hogy az ülés előtt kerüljenek kiküldésre ezek a meghívók. Amit az 
elutasító döntés esetén említett Képviselő Úr, hogy lehetőség nyílik a módosítás szerint a szavazás 
megismétlésére. Ez esetben nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy abban reménykedhet az 
ülésvezető, hogy 5-10 másodperc alatt valamelyik képviselő megváltoztatja az álláspontját és egy 
elutasító döntésből esetleg egy támogató döntés lesz. A szavazás megismétlése alapvetően 
technikai kérés, tehát ha valamelyik képviselő jelzi, hogy nem jól működik a szavazógépe, vagy 
valamelyik képviselő jelzi, hogy tévedésből rossz gombot nyomott, abban az esetben van csak 
relevanciája annak, hogy egy elutasító döntés esetén a képviselők újra szavaznak. Tehát attól nem 
kell félni, amit Képviselő Úr aggályként felvetett. 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával folytatják 
munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
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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. Kiss János alpolgármester: Bejelenti, hogy a „Közérdekű bejelentésekkel, 
hozzászólásokkal” folytatják munkájukat. Megadja a szót a felszólalásra jelentkező képviselőknek. 
 
Hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: Két téma kapcsán kért szót, melyek közül az egyik választókerületét érinti, 
a másik pedig összvárosi ügy.  
Ómassán nyolc nappal ezelőtt árvíz volt, olyan mértékű károkkal, amelyek orvoslása meghaladja 
az erre szánt pénzügyi keret mértékét. Köszönetet kíván mondani mindenkinek, aki részt vett az 
ottani helyreállítási munkálatokban, kiemeli Schweickhardt igazgató urat, a Hivatal 
Városépítészeti Főosztályát, Pfliegler alpolgármester urat. Úgy véli, a helyreállítási munkálatokon 
túl egy hosszútávú tervezési folyamat kellene, hogy megelőzze az ilyen eseteket. Az előzetes 
becslések szerint 120-200 millió forint közötti az a kár, ami keletkezett, de a hosszútávú, 
biztonságos megoldásra ettől magasabb összeget kellene rászánni. Ómassa hosszútávú biztonsága 
érdekében egy közös gondolkodást és tervezést kér, amely megakadályozza a további ilyen 
helyzetek kialakulását. 
Az elmúlt Közgyűlés óta két nagy jeles emléknap volt, az egyik a „Magyar hősök napja”, a másik 
„A nemzeti összetartozás napja”. Korábban is említette, úgy gondolja, hogy egy nemzet úgy tudja 
leginkább megbecsülni a hőseit, halottait, ha méltóképpen emlékezik rájuk. Kikre 
emlékezhetnének nagyobb tisztelettel, mint azokra, akik életüket adták a hazáért Szent Istvántól 
kezdve egészen az 1956-os forradalomig. A nemzeti összetartozás napja vonatkozásában elmondja, 
Trianon egy soha el nem múló, égő seb a magyar nemzet testén. Ugyanakkor a második Orbán-
kormány egy olyan döntést hozott 2010-ben, amely ennek az ünnepnek a fájdalmát méltósággá 
emelte. Nagyon szép volt az a megemlékezés, amelyet ennek kapcsán az Országzászlónál tettek. 
Fájdalom viszont, hogy a Fidesz-KDNP Frakciókon kívül – akik teljes létszámmal képviseltették 
magukat – sajnos a baloldali pártok közül senki, a Jobbik részéről is csupán egy fő volt jelen a 
megemlékezésen. Külön köszönetet mond azoknak a szervezőknek, akik figyeltek arra, hogy Vári 
Fábián László személyében Kárpátaljáról egy József Attila díjas magyar irodalmár mondta a 
beszédet, valamint azt, hogy Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek erre a közös ünneplésre. Úgy 
gondolja, ez példamutató volt, egy nagyon szép és nemes hagyományt teremtett. Kéri 
képviselőtársait, hogy a következő években, amennyiben lehetséges, és úgy érzik, hogy a nemzeti 
ünnepek rájuk is vonatkozik, az eseményen ők is vegyenek részt. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Felhívja a Közgyűlésen megjelentek figyelmét, hogy adják 
meg egymásnak és egymás felszólalásaikor a kellő tiszteletet, kísérjék azt figyelemmel. 
 
Bartha György: Sajnálja, hogy nincs jelen Polgármester Úr, mert az előző ülés alkalmával 
kérdéseket tett fel, amelyekre a kapott válasz nem teljesen fedi a valóságot. A Mária és Csavar utca 
kapcsán az a válasz érkezett, hogy eddig nem volt jelzés a hivatalos szervek felé. Ezt meg kell, hogy 
cáfolja, hiszen több alkalommal, több helyre is adott jelzést.  
A Diósgyőri Vár rekonstrukciója miatt a Bodrogi Zsigmond és Haller György utcákon a várhoz 
közeli ingatlanok megvásárlásra kerültek a város által, és most úgy néz ki, hogy elkezdődik a 
bontás. Kérdése, hogy mi lesz az elbontott anyaggal, ki felügyeli a bontott anyag sorsát. Itt komoly 
és milliós értékekről van szó – cserép, faanyag, tégla –, melyik lesz az a szerv – a MIK-en kívül – 
és hogyan lehet nyomon követni, hogy hova kerülnek az itt lebontott anyagok. 
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Fodor Zoltán: Az elmúlt év áprilisában kérdést intézett Kiss János alpolgármester úrhoz, hogy 
mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az akkori áldatlan állapot megszűnjön. A probléma 
kiteljesedett, nem jönnek a közmunkások, ami probléma a munkavégzés során. Akkor azt a választ 
kapta, hogy gondolkodnak a megoldáson és majd kitalálnak valamit. Tavaly júniusban 
megkérdezte Polgármester Urat, hogy mi történt az ügyben. Azt a választ kapta, hogy sajnálják, 
de nem jönnek a közmunkások. Ez nem megoldás a dolgokra. Választókörzetében a lehetséges 15 
főből jelenleg nulla fő van. Megjegyzi, 1 fő volt két hónapig, de már ő sincs. A 25 fős „köztiszta-
részlegből” 6 fő van jelenleg. Nagyon nehéz helyzetben vannak, a csapata semmit nem tud így 
gyakorlatilag elvégezni, de a Városgazdánál a „köztiszta-részleg” is gondban van. 
Nemcsak panasza, hanem javaslata is van a probléma megoldásában. A Városgazdánál a felvételin 
azt mondja a dolgozó, hogy azért nem megy fel az Avasra, mert kétszer át kellene szállni. Logikus, 
mert a jegy így valóban sokba kerül. Megjegyzi, a bérletet se veszik meg. Javaslata 5-8 főre 
vonatkozik, hogyha esetleg nekik megvenné a város vagy a Városgazda a bérletet, akkor ezzel már 
nem tudnának érvelni. Másik javaslata, hogyha nem akarnak nekik bérletet venni, akkor lehetne 
készíteni számukra egy arcképes igazolványt, amelyet az MVK-val egyeztetve, munkaidőben 
használhatnának. Harmadik javaslata, hogyha a dolgozó egyiket sem akarja, akkor egy olyan 
lehetőség is lehetne, hogy a Városgazda udvarán találkoznak minden nap reggel 6-kor, felviszik 
az Avasra dolgozni, majd vissza. Ekkor nem tudná azt mondani az állampolgár, hogy nem megy, 
mert nincs buszjegye, illetve arra pénze. Negyedik javaslata, hogy 900 főt finanszírozna az állam, 
de 420-450 fő van a városban. Tudja, hogy kevesen vannak, nem jönnek, nem akarnak ennyi 
pénzért dolgozni. Véleménye szerint meg kellene keresni a Munkaügyi Központot vagy a 
Minisztériumot, hogy ennek a 900 főnek szánt bértömegből lehet-e valamivel többet adni azoknak, 
akik jönnének dolgozni. Az egy dolog, hogy lassan a képviselőnek nem lesz munkavégző embere, 
de az még nagyobb probléma, hogy a Városgazda különböző szegmensénél sem lesz ember. Nem 
biztos, hogy ez a négy javaslat a legtökéletesebb, de legalább készült javaslattal.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Köszöni a javaslatokat. Tisztázni kívánja, hogy a közmunka 
programnak, amikor a Kormány meghirdette, nem az volt a célkitűzése, hogy sok ezer ember 
örökké a közmunka program keretében dolgozzon. A kormányzati célkitűzés az volt, hogy legyen 
ez egy átmeneti segítség ezeknek az embereknek, akiknek akkor éppen nem volt állásuk, egyben 
legyen egy segítség ahhoz is, hogy el tudjanak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Ez a folyamat 
történik most éppen Miskolcon, ami teljesen megegyezik ezzel a kormányzati célkitűzéssel. 
Miskolcon fejlődik a gazdaság, egyre több munkahely jön létre, ezek a munkahelyek 
értelemszerűen szívják fel azokat a munkavállalókat, akik korábban a közmunka program keretein 
belül dolgoztak. Ebből az következik, hogy valóban nem tud annyi közfoglalkoztatottat alkalmazni 
a Városgazda Kft., mint ahány közfoglalkoztatott alkalmazására egyébként kerete volna. 
Mondhatni, az egyik szemük sír, a másik nevet, hiszen hiányzik az a 400-450 munkavállaló, aki 
segítene a városnak a városüzemeltetési kérdéseiben. Ennél azonban sokkal fontosabb az, hogy ez 
azt jelenti, hogy 450 ember talált magának rendes, jól fizető munkát a nyílt piacgazdaságban. Ez 
alapvetően jó hír, és erre kell koncentrálni. Abban egyetért Képviselő Úrral, hogy a város előtt itt 
van a feladat, meg kell oldani, hogyha a közfoglalkoztatottak száma csökken és a trend nem 
változik – reményeik szerint nem is fog –, ez azt jelenti, hogy megoldást kell találni. Örül Képviselő 
Úr megoldási javaslatainak. Megjegyzi, a vállalatvezetés is dolgozik megoldási javaslatokon. Egy 
nagyon komoly gépesítési programot terjesztett elő a vállalatvezetés, ami azt jelenti, hogy 
gépekkel váltják ki azt a munkaerőt, amelyet a közfoglalkoztatottak, mint kézzel dolgozó 
munkások tudtak letenni az asztalra. A város előtt ott van az a feladat is, hogy a Városgazda Kft.-
nek a költségvetési támogatását fel kell erősíteni, hogy a vállalat alkalmas legyen azokat a 
munkabéreket is fizetni, amelyek a piacgazdaságban irányadóak. Nyilvánvalóan, ha a 
közfoglalkoztatotti szektorból nem érkezik ember, akkor a piaci szektorból kell embereket hozni 
a vállalathoz, és az ott irányadó béreket kell megfizetni. Amennyiben a vállalatnak ehhez 
költségvetési forrásra van szüksége, akkor az már költségvetési felelősség az Önkormányzat előtt, 
hogy ezeket a forrásokat biztosítsa. Természetesen az, amit Képviselő Úr felvetett, hogy a 
munkábajárást közlekedési támogatással segítsék, úgy véli, ez megfontolandó kérdés. 
Nyilvánvalóan a Városgazda Kft. is egy a sok munkáltató közül. Megjegyzi, a munkáltatók között 
jelenleg verseny van a munkaerőért, amely versenynek szereplője a Városgazda is. A javaslatokat 
meg kell fontolni, elemezni kell, mert a cél az – és nem változik –, hogy Miskolcon az elkezdett 
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folyamatokat nem szabad megszakítani. Továbbra is ugyanolyan elkötelezetten kell dolgoznia a 
Városgazdának és a már elért minőségi szintet a városüzemeltetésben meg kell tartani. Tehát 
tudomása van mint a vezetésnek, mint a Városgazdának a problémáról, keresik a megoldást, de 
minden képviselői javaslatot szívesen vesznek. Hogyha Képviselő Úrnak a képviselői 
munkacsoportjában nincs egy fő sem, akkor ezzel a vállalatnak mindenképp kezdenie kell valamit. 
A rendelkezésre álló erőforrásokat úgy kell átcsoportosítani, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hogy 
valamelyik képviselői körzetben a képviselői munkacsoport teljesen kiürül. Kéri Schweickhardt 
igazgató urat, hogy tekintsék át az erőforrásokat. 
 
Pakusza Zoltán: Többször elmondta már amióta Miskolc Város Közgyűlésében képviseli a 
perecesieket, hogy az egyik legfontosabb kérdés a csapadékvíz-elvezetés Pereces tekintetében. 
Még 2014-ben kezdeményezett egy teljes felszíni csapadékvíz tervnek az elkészítését, teljes 
Perecesre vonatkozóan. Ebben Pfliegler Péter alpolgármester úr partner is volt, elkészült 2015-
ben. Azonban azóta a terv, az terv maradt, semmilyen előrelépés nem történt. Minden évben a 
következő évre vonatkozó fejlesztési terveiben szerepelteti – szinte az elsők között –, hogy a 
csapadékvíz-elvezetés problémáját oldják meg. Tisztában van azzal, hogy a teljes városrész 
csapadékvíz elvezetése elkészülte, az több száz millió forintot igényel. Azt is sokszor elmondta, 
hogy jó lenne, hogyha ez lépésről lépésre, de elindulna. Az elmúlt években azonban ebben az 
ügyben nem történt előrelépés a város részéről. Felhívja a figyelmét a városvezetésnek arra, hogy 
nagyon komoly problémákat okozhat ezen a területen, főleg a domborzati viszonyok miatt. 
Hogyha a patakmeder elzárul, az vissza fog duzzasztani, és komoly anyagi károkat okozhat az ott 
élőknek, de akár emberéletben is tehet kárt. Úgy gondolja, hogy minél hamarabb el kellene 
kezdeni ennek a csapadékvíz elvezető rendszernek a fejlesztését. Hangsúlyozza, lépésről lépésre, 
de szüksége van a településrésznek arra, hogy az ott élők biztonságban élhessenek és az 
esetlegesen lezúduló nagy mennyiségű csapadék ne vigye el az ingatlanjaikat.  
Kovács képviselő úr említette a Trianon-megemlékezést. Úgy gondolja, abban nincs közöttük vita, 
hogy Trianon dátuma a nemzet egyik legszomorúbb dátuma. A különbség ott van, hogy míg a 
Fidesz ezt „A nemzeti összetartozás ünnepe”-ként éli meg, a Jobbik gyásznapként. Ennek ellenére 
nyilván a város által szervezett rendezvényen a Jobbik képviseltette magát, hiszen fontos 
számukra a város egysége is. Ugyanakkor a Jobbik ezt követően egy gyásznapi, külön Trianon 
rendezvényt szervezett, amelyen a Jobbik teljes frakciója ott volt. Megjegyzi, a Fidesz-KDNP 
Frakció nem képviseltette magát. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Egyetért abban, hogy a biztonság a legfontosabb. Nemcsak a 
jogbiztonság és rendészeti biztonság, hanem a környezeti biztonság is fontos. Nagyon lényeges, 
hogy katasztrófa helyzetek ne fenyegessenek a város egyetlen városrészében sem. Ezért is indult 
el az a tervezési folyamat, amelyre Frakcióvezető Úr is utalt. Ezzel összefüggésben megkéri 
Schweickhardt igazgató urat a Városgazda Kft. részéről, hogy tekintse át, hogyan áll a folyamat. 
Ha jól értette, akkor a tervezési munka készen van, tehát most már a beruházásról kellene dönteni 
vagy terveket készíteni. Igazgató Úr át fogja tekinteni és tájékoztatást nyújt Képviselő Úrnak és 
perecesieknek ebben a kérdésben.  
 
Cseléné Figula Edina: Martin-kertváros komplett csapadékvíz elvezetése érdekében kíván 
felszólalni. Az ott élők mindennapi életét keseríti meg ennek hiánya. Az elmúlt években számtalan 
jelzést és panaszt kapott ezzel kapcsolatban, mint szervező, amit képviselőik továbbítottak is. A 
válasz mindig az volt, hogy ebben az évben nincs erre pénz. Megjegyzi, ez a probléma nem tűr 
halasztást tovább, évről évre romlik a helyzet, az ingatlanok értékét csökkentheti, a közlekedés 
gyakran balesetveszélyessé válik az úton álló víz miatt. Se a járdán, se az úton gyalogosan 
közlekedni nem lehet esőzés után. Az itt élők értik, hogy ez egy nagy volumenű beruházás, csak 
azt nem értik, hogyha a turisták érdekében várárok épülhet, míg a miskolci lakók érdekében 
csapadék elvezető árok nem. Felújított várat és Lovagi tornák terét nézhetnek meg, csak nem értik, 
hogy miért kell gumicsizmában elindulni ehhez otthonról. Kéri Alpolgármester Urat, hogyha van 
rá lehetőség, akkor egyeztessen akár a Kormánnyal ez ügyben, vagy Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselővel, hogy ezt a problémát minél előbb meg lehessen oldani. A Közgyűlés alkalmával 
hangzott el Polgármester Úrtól, hogy Martin-kertváros az ő szíve csücske. Innen üzeni 
Polgármester Úrnak, hogy vigyázzon jobban a szíve egészségére. Rengeteg fotót kapott ezzel a 
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témával kapcsolatban a lakóktól, melyekből elhozott néhányat és át kívánja adni Alpolgármester 
Úrnak, mintegy emlékeztetőül, hogy ez egy nagyon fontos és égető probléma, melynek megoldása 
nem tűr halasztást a martin-kertvárosiak érdekében.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Nem akar nagy történelmi kalandozásokat tenni, de azt 
mégis tudomásul kell venni, hogy 1945-1990. között Magyarország nem volt egy szabad ország, 
nem a saját életét élte, és nem maga határozta el, hogyan használja fel a lehetőségére álló pénzügyi 
forrásokat. Mindez azt eredményezte, hogy Magyarország ezalatt a 45 év alatt borzasztó 
infrastrukturális elmaradottságba került. Azok a kérdések, amelyeket Képviselő Asszony felvetett 
– ahogy mondta is – nagyon sok pénzbe kerülnek. Miskolcon tízmilliárd forintokat lehetne költeni 
arra az infrastrukturális pótlásra, ami az említett időszak politikai helyzete miatt előállt. Valóban 
úgy tudnak csak előrehaladni ezen az úton, hogy minden erejüket megfeszítve, a helyzetet 
folyamatosan értékelve, hogy hol a legnagyobb szükség a segítségre, azokon a területeken az 
infrastrukturális elmaradottságokat igyekeznek pótolni. Azonban bármennyire is nehéz 
kimondani, a mindenféle jószándéknak vannak gátjai, azt tudomásul kell venni, hogy időt kell 
szánni ezekre a dolgokra. Megjegyzi, élt a – régi nevén – Martin-telepen, tehát ismeri azokat a 
viszonyokat pontosan. Martin-kertvárosban és Szirmán is nagyon sok fejlesztés volt az utóbbi 
években, sok út újult meg, új út épült, csapadékvíz elvezetési programok is voltak. Tény, hogy nem 
az egész területet fedték le ezek az infrastrukturális fejlesztések, de mégis többszáz millió forintba 
kerültek. Amikor a város dönt arról és súlyozza, hogy a rendelkezésre álló forrásokat melyik 
városrész infrastrukturális fejlesztésére fordítsa, akkor ilyenkor Martin-kertváros és Szirma nem 
szokott rossz helyen lenni a rangsorban, így volt ez a tavalyi évben is. Megjegyzi, az igények 
jogosak. A történelmi kitekintéskor csupán szerette volna tisztázni, hogy honnan indulnak. A 
képeket természetesen megnézik és megvizsgálják, hogy melyek azok a részek, amelyek leginkább 
támogatásra szorulnak ebben a tekintetben. Hozzáteszi, hogy Szécsényi Marianna képviselő 
asszony, aki a terület képviselője, szokta jelezni ezeket a problémás eseteket, így azokat ismerik. 
Szécsényi képviselő asszony is tudja, és természetesen folyamatosan képviseli és küzd azért, hogy 
ezek az ügyek Martin-kertvárosban és Szirmán is minél gyorsabban és minél nagyobb mértékben 
rendeződjenek. 
 
Révész Péter: Lakossági megkeresést tolmácsol, főleg úthibákkal, kátyúkkal és 
útmegsüllyedéssel kapcsolatban, az alábbi utcákban: Gózon Lajos és Puskin utca kereszteződés, 
Béke, Bródy Sándor, Szikla, János, Eper, Móra Ferenc, Bartók Béla utcák, a Bartók köz 
kereszteződése, Üllő, Bertalan, Szarkahegy utca. Ezeknek a bejelentéseknek, megkereséseknek 
utána nézett személyesen, tapasztalta, hogy ott vannak a kátyúk, úthibák. Szeretné, hogyha ezeket 
és a télen kiszórt szóróanyagot is eltávolítanák az utcákról, mert ez az autósoknak és a 
környezetnek is elég káros.  
A következő megkeresés a Tizeshonvéd utca 8., 10. és 12. számból érkezett, ahol elviselhetetlen 
körülmények uralkodnak. A patkányok előbújtak a csatornából, és nemcsak a játszótéren és az 
utcákon jelentek meg, hanem beköltöztek a bérházak lépcsőházaiba is. Tudomása szerint a 
rágcsálóírtásra van egy elkülönített alap, melynek a hatását az itt lakók nem érzékelik. 
A harmadik megkeresés Ómassáról érkezett a nagy esőzés után. Szeretnék a lakók, ha az útjuk és 
a vízelvezetésük megújulna, megerősödne. Több alkalommal jelezték, hogy a víz elviszi az utakat, 
a házukat. Nem tudja, hogy a városvezetés e krízishelyzetben mit kezd, de a lakók biztonságos 
megoldást szeretnének.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: A Városgazda kátyúzási programja kezelni fogja az említett 
problémákat, a 2018-as költségvetésben kiemelt szerepet kapott a Városgazda Kft. büdzséjén 
belül az a fejezet, ami a város útjainak a karbantartására vonatkozik. Lehet, hogy ezekhez az 
utcákhoz még nem ért el a Kft., de nemsokára ott is rendbe teszik a kátyúkat. 
A Tizeshonvéd utca kapcsán patkány problémát említett Képviselő Úr. Megjegyzi, a Tizeshonvéd 
utca egy része képviselőként hozzátartozik, és hozzá nem érkezett semmiféle olyan témájú 
megkeresés, hogy amiatt veszélyhelyzetet kellene kihirdetni Miskolcon. Úgy véli nem érdemes 
ebben a kérdésben túlzásokba esni. A Tizeshonvéd utca környéke egy rendkívül jól karbantartott 
és fejlesztett rész, a lakóközösség is olyan, amely nagyon vigyáz a környezetére, kifejezetten egy 
pedáns lakótelepi rész, szépen parkosított, virágosított, kiemelkedően jó infrastrukturális 
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környezettel. Nem hiszi, hogy ez egy olyan rész lenne, ami alkalmas lenne arra, hogy ott patkányok 
jelenjenek meg tömegével. Hangsúlyozza, ez a városnak egy kifejezetten rendezett lakótelepi része. 
Az alapvetően igaz, hogy a rágcsálóirtással foglalkozni kell, de a Városgazda Kft. foglalkozik is.  
Az ómassai vis maior helyzet kapcsán elmondja, hogy a takarítás és a károk felmérése után kell 
készíteni egy fejlesztési tervet. Nyilvánvalóan állami vis maior forrásokat is igénybe kell venni a 
teljes rekonstrukcióhoz. Úgy véli az Önkormányzat az állammal együtt a vis maior program 
keretében minden olyan problémát rendbe fog tenni, amit a lezúduló csapadék okozott.  
 
Dr. Simon Gábor: Az előbb megtudhatták, hogy Martin-kertvárosban azért nincs csapadékvíz 
elvezetés, mert 1945-1990. között nem épült ki. Az kicsit furcsa volt, hogy elfelejtette 
Alpolgármester Úr elmondani, hogy 1990-től miért nem épült ki. Szerinte erre kellett volna 
inkább koncentrálnia. Alpolgármester Úr úgy tett, mintha 1945-1990. között semmilyen érték 
nem jött volna létre ebben az országban, ami szintén nem így van. Néhány közgyűlésenként el 
szokták mondani – amivel egyetért –, hogy a Salkaházi Programnak az a célja, hogy akik ’45. után 
felépítették ezt az országot, az Önkormányzat az ő munkájukat elismerje. Némi ellentmondást lát 
Alpolgármester Úr szavaiban. Ha arra gondol, hogy milyen értékek jöttek akkor létre Miskolcon, 
mint az Ifjúsági Ház, ami korábban Ifjúsági és Úttörő Házként működött. A 2017 júniusi 
Közgyűlés alkalmával elhangzott egy képviselői kérdés. Bartha György képviselő úr azt kérdezte, 
igaz-e, hogy a vezetés az Ifjúsági Házat be akarja zárni. Kriza polgármester úr ezt a hírt 
megerősítette, ami – természetesen – a miskolciak felháborodását váltotta ki. Civil tiltakozás, 
ellenzéki pártok tiltakozása után Kiss alpolgármester augusztusban bejelentette, hogy megvan a 
megoldás, ami az, hogy zene- és táncművészeti központot hoznak létre a Csengery utca 4. szám 
alatti ingatlanban. Kiss János részletesen ismertette, hogy mi lesz ennek a tartalma, hogy itt 
tanulnak majd a gyerekeink, alapszinttől szakgimnáziumi szintig itt fognak táncolni, ebbe az 
ingatlanba költözik az Ifjúsági Ház. Sőt, azt is hozzátette, hogy 500 négyzetméterrel bővítik ezt az 
ingatlant, kormányzati, uniós források és önkormányzati szerepvállalással. Amikor 
sajtótájékoztatót tartott Alpolgármester Úr, akkor azzal zárta gondolatait, hogy ez az új központ 
2018. szeptember 1-jével megnyílik. Ebben már akkor is egy kicsit szkeptikus volt, kételkedett a 
szavaiban, és természetesen nem prejudikálni akarja, csak arra szerette volna Alpolgármester 
Urat emlékeztetni, hogy 2018. szeptember 1-je közeleg. Tisztában van azzal, hogy van még a 
megígért időpontig 2,5 hónap, hogy az Alpolgármester Úr által megígért és bejelentett 
fejlesztéseket megvalósítsák, reményei szerint ez az ígéret szerint meg is történik. Elképzelhető, 
hogy az épületen belül lázas munka folyik, ami kívülről nem látható. Hangsúlyozza, kívülről annak 
nyomát sem látni, hogy az Alpolgármester Úr tavalyi bejelentésének bármilyen valóságalapja lett 
volna.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Nagyon örül annak, hogy azon aggódik a miskolci baloldal, 
hogy végre mikor lehet átköltözni a Győri kapuból, ez egy nagy fordulat az eddigi politikájukban. 
Mielőtt erre a kérdésre válaszolna – noha nem akar történelemórába kezdeni – 1945-1990. között 
nem a lakossággal volt a probléma, nem a magyar emberekkel, nem azokkal, akiknek a munkáját 
Miskolc a Salkaházi Program keretén belül elismeri. Megmondja, hogy kivel volt a probléma, akit 
úgy hívtak, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt, velük volt a probléma. Kéri, hogy Képviselő Úr 
ne keverje össze a szezont a fazonnal, ne próbálja azt állítani, hogy az 1945-1990. között igencsak 
sokat dolgozó embereket kritizálta. Hangsúlyozza, amikor kritizált, az egy kommunista pártra 
vonatkozott. 
Az Ifjúsági Ház kérdésköre kapcsán elmondja, a vita során egész pontosan arról volt szó, hogy az 
a cél, hogy az Ifjúsági Ház, mint létesítmény, mint szervezet egy sokkal reprezentatívabb, a mai 
kornak, a XXI. század igényeinek és elvárásainak sokkal inkább megfelelő új helyre tudjon 
költözni. Nem arról volt szó, hogy Miskolc kulturális élete bármilyen tekintetben is csorbát 
szenvedjen, hanem arról, hogy ez a kulturális élet had kaphasson olyan teret, ahol még jobban ki 
tudjon bontakozni. Ebben a tekintetben a cél továbbra sem változott: a Győri kapuból elköltözve, 
ami egy régi panel épület, sem kialakításában, sem minőségében már nem felel meg a XXI. századi 
kultúra által támasztott elvárásoknak, a város létrehozzon egy innovatív, korszerű művészeti 
központot. Ebben a művészeti központban folytatódhasson tovább teljes egészében az a kulturális 
munka, ami jelen pillanatban a Győri kapuban, a régi Ifjúsági Ház épületében zajlik. Ez utóbbi 
épület pedig betölt majd egy olyan funkciót, ami a jelenlegi város irányítás kerete között a 
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városlakók számára hasznosabb és odaillőbb funkció lenne. Tehát a célok és tervek nem változtak. 
Valóban volt megjelölve egy 2018-as céldátum, de ez nem egy kőbevésett dátum volt. Az a helyzet, 
hogy továbbra is szeretnének a városi forrásokon kívül más forrásokat is keresni, ezzel is minél 
inkább tehermentesítenék a városi büdzsét. Tehát jelen pillanatban is ott tartanak, hogy 
igyekeznek minél szélesebb körben állami, uniós forrásokat találni annak érdekében, hogy ez a 
fejlesztés megvalósulhasson és ez a kulturális intézmény sokkal szebb és méltóbb helyre 
költözhessen. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Ellenzéki képviselőtársaiktól folyamatosan a rossz híreket és a 
problémákat hallják. Véleménye szerint minden képviselőtársa körzetében van kátyúzás, 
aszfaltozás, felújítják az óvodákat, bölcsődéket, iskolákat. Úgy véli, minden körzetben van fejlődés 
minden területen. Be tud számolni arról, hogy a 16-os választókörzetben, Komlóstetőn az idén 
közel 100 millió forintot költenek az iskola felújítására. Megújul a tornaterem, a 
fűtéskorszerűsítés, illetve napkollektorokat szerelnek fel az iskola tetejére. Szintén ebben az évben 
három utcában újítják fel az ivóvíz vezetéket a Vasgyárban, és négy utca leaszfaltozására kerül sor. 
Beszámolhat arról is, hogy Bükkszentlászlón jelenleg is egy 44 millió forintos beruházás van 
folyamatban. A mai Közgyűlésen szintén egy 44 milliós beruházásról döntenek.  
A Gózon és Puskin utca kereszteződésében kapcsolatban elmondja, hogy a Gózon Lajos utcának 
az a szakasza, amiről képviselőtársa beszélt, az a Közútkezelőhöz tartozik. Egyébként hónapok óta 
folyamatban van az egyeztetés a Közútkezelővel, hogy valami megoldást találjanak arra, hogy 
járhatóbb legyen az út. A Vasgyári temetőnél is megoldották a kereszteződést, leaszfaltozták 
nemrég, amelyért köszönetét fejezi ki Schweickhardt igazgató úrnak, aki mindent megtett azért, 
hogy biztonságosan tudjanak arra közlekedni az autókkal. Reményei szerint az is hamarosan 
megoldásra kerül. 
 
Szilágyi Szabolcs: Több probléma kapcsán kért szót, melyet a választókerületével 
kapcsolatossal kezd. A Szentgyörgy utcán az útburkolati jelek erőteljesen kopottak, kéri, hogy ezek 
legyenek felfestve. Amennyiben ez a munkálat már le van ütemezve, akkor szeretné, ha az 
időpontjáról tájékoztatnák. A Szentgyörgy utcán a kátyúzás megtörtént, amit köszönnek. 
Megjegyzi, nem felhőtlen az örömük, jobb lenne, ha egy teljesen új aszfaltszőnyeget kapna a főutca, 
mert a Szentgyörgy út már eléggé nyomvályús.  
Eljutott hozzá egy olyan probléma, amelyet szeretne részletesebben kifejteni. A város különböző 
pontjain felütötte a fejét a kisállat-mérgezés. Nem a patkányokra gondol, hanem a kutyákra, 
macskákra. Azzal súlyosbodik ez a probléma, hogy a lakosságnál egy városi legenda elterjedt, hogy 
a Városgazda által elhelyezett rágcsálómérget eszik meg a kisállatok és ezért van ez az elhullás. Ez 
nyilván valótlan, hiszen a Városgazda ettől körültekintőbben jár el. Mérgezéses esetek azonban 
vannak, így javaslata az lenne, hogy kerüljön felderítésre, ahol nincsenek térfigyelő kamerák, ott 
egyéb más olyan mobil megfigyelő eszköz kijelölésre kerüljön sor, ami alapján ezeket a tetteseket 
be lehet azonosítani és el lehet ítélni. 
 

A törvényességi felügyeltet Dr. Buda Zsuzsanna aljegyző látja el. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Örül annak, hogy Képviselő Úr visszaigazolta, a Szentgyörgy 
utcának a kátyúzásával végezni tudott a Városgazda Kft. Ezt csak azért jegyzi meg, mert a Jobbik 
Frakcióból volt egy olyan panasz, hogy a kátyúzással nem haladnak jól. Ettől függetlenül kéri 
Schweickhardt igazgató urat, hogy nézzenek utána az útburkolati jelek felfestésének, Képviselő Úr 
kapja meg az ezzel kapcsolatos tájékoztatást.  
A kisállat mérgezés ügyét érintően elmondja, hogy nem pont 2018. az első év, amikor ilyen 
történik. Valószínűleg a korábbi években is előfordultak ilyen esetek. Sajnos nem minden lakótárs 
állatbarát és állatszerető. Visszaemlékezve a büntető törvénykönyv módosítására, éppen a Fidesz-
KDNP kormányzása alatt született olyan törvényi tényállás, amely pont az állatok védelmében, az 
állatkínzások büntetési tételét és szankcionálhatóságát jelentősen növelte. Éppen az utóbbi 
időben lehet látni azt, hogy a büntető bíróságok pontosan erre a törvényi felhatalmazásra alapítva 
elég szigorú ítéleteket szabnak ki azok ellen, akik védtelen állatokat ölnek. Természetesen a 
Városgazdánál amennyire lehet, ellenőrzik és próbálják ezeket felderíteni. Ezzel kapcsolatban 
mindjárt megadja a szót Igazgató Úrnak. Megjegyzi, küzdenek ez ellen a Városgazda keretein belül, 
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ahogy a Rendészet is. Átadja a szót Schweickhardt igazgató úrnak, aki a legfrissebb hírekről tud 
tájékoztatást nyújtani. 
 
Dr. Schweickhardt Gyula: Kéri, hogy amennyiben a lakosság ilyet észlel, mielőbb történjen 
bejelentés. A tavalyi évben a Kuruc és Árpád utca környékén voltak ilyen jellegű események. 
Minden esetben rendőrségi feljelentést tesznek, és rendelkezésre bocsátják azokat a 
dokumentációkat, amik a rágcsálóírtás során náluk keletkeznek. Hangsúlyozza, szakalvállalkozó 
végzi a feladatot, minden esetben jelölt, azonosítható módon, térképi nyilvántartással helyezik ki 
ezeket a csalétkeket. Abban az esetben, hogyha ezek nem zártan, csatornában kerülnek 
elhelyezésre, akkor dobozban helyezik ki őket. Ha a kisállat a gazdájával megy sétálni, abban az 
esetben akkor a gazdájának látnia kell, hogy ott esetleg van ilyen. Kiemeli, hogy lakott területen 
nem szoktak ilyet kihelyezni. Ismételten és nyomatékosan kéri, hogyha ilyen van, kapjanak róla 
értesítést, hogy tudjanak segíteni a kivizsgálásban. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megköszöni Igazgató Úrnak a tájékoztatást. 

 
Katona Ferenc: Két, sportos jóhírrel szeretne szolgálni. Most szombaton 26. alkalommal került 
megrendezésre a Bükki Hegyi Maraton, és vasárnap 7. alkalommal a Kondenzgyík Maraton 
hegyikerékpáros verseny, mindez a város támogatással. A szervezőbizottság nevében szeretne 
köszönetet mondani. Külön köszönetet mond Dr. Kiss János és Pfliegler Péter alpolgármester 
uraknak, akik személyesen is megtisztelték a rendezvényt. Köszönetet mond továbbá a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark, a Diósgyőri Vár, valamint a Barlangfürdő vezetőinek, akik biztosították 
azt, hogy a rajtszámmal rendelkezők kedvezményesen belépjenek. Az Önkormányzat színeiben 
két férfi váltó és egy hölgy egyéni versenyző indult, akinek gratulál. Ez is azt bizonyítja, hogy még 
véget sem ért az Operafesztivál és máris történt egy sportos, maratoni hétvége, tehát érdemes 
Miskolcra látogatni.  
Másik jóhíre, hogy tudomása szerint nyár végére elkészül az MVSC sportpálya, amit már nagyon 
várnak a sportolók és a környéken lakók is. Ez egy multifunkciós pálya lesz. Ismételten szeretné 
megnyugtatni a martinkertvárosi és a környéken lakó sportolnivágyó amatőröket, hogy lesz 
lehetőségük használni a pályát, ezen dolgoznak Rakaczki Zoltán polgármesteri biztos úrral és 
Illyés Miklós elnök úrral, hogy ez szabályozott keretek között, de megtörténjen. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő. 
 
Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazás következik. 
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Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, melyhez minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
megalkotta a 9/2018. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 

Szerződés módosítására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

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

 
76/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc helyi közösségi közlekedési vonalhálózatát tartalmazó 2. sz. 

melléklet „A” függelékének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK 
Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására ” elnevezésű előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján létrejött 10125. számú 
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 16. számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg 
felhatalmazza a Polgármestert a Módosító szerződés és az egységes szerkezetű Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására.  
 
Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő  
szervezeti egység: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és  
 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 
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A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

77/2018. (VI.19.) számú határozatát 
 
Tárgy:  a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat 

károsodás helyreállítása” és a „Bábonyibérc, Alsó-sor 75. -77. sz. ingatlan 
feletti támfalomlás” című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a 
Közgyűlés utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó 
döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis 
maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ában foglaltak 
szerint tudomásul veszi a Polgármester utólagos tájékoztatását „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-
László patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása” és a „Bábonyibérc, Alsó-sor 75. 
-77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” tárgyú, vis maior pályázatok benyújtásáról. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-
László patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása” és a „Bábonyibérc, Alsó-sor  75.-
77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” című, vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtott 
pályázatokhoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem 
rendelkezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a 
„Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat károsodás 
helyreállítása” és a „Bábonyibérc, Alsó-sor 75.-77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” című pályázat 
anyagához történő csatolása nem lehetséges.    
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior 
okozta helyzetet csak részben tudja megoldani. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály  
Határidő: azonnal 
 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-
László patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása” és a „Bábonyibérc, Alsó-sor 75. 
-77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” vis maior káresemények elhárítása érdekében benyújtandó 
pályázatokhoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (3) bekezdés l) pontja 
szerinti nyilatkozatot adja: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott tárgyakban 
korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály  
Határidő: azonnal 
 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy 
a pályázat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat elbírálását követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A megvalósítandó „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat 
károsodás helyreállítása” beruházás teljes összege: 44 449 954 Ft. A saját erő összege 
előreláthatólag 13 334 987 Ft. A „Bábonyibérc, Alsó-sor 75. -77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” 
beruházás teljes összege: 23 793 450Ft. A saját erő összege előreláthatólag 7 138 035 Ft. A 
beruházási összköltségek 70%-ára az alábbiak szerint nyerhető támogatás: 
 

Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosztása 

Beruházás 
összesen 

Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó 
biztosítandó saját erő 

 
(30%) 

 
„Miskolc-Bükkszentlászló, 
Szent László patak 
medertámfal és útburkolat 
helyreállítása”   

31 114 964  Ft 13 334 985 Ft 44 449 949 
Ft 

 

Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosztása 

Beruházás 
összesen 

Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó 
biztosítandó saját erő 

 
(30%) 

 
„Miskolc, Bábonyibérc, 
Alsó-sor 75-77. sz. feletti 
partfalomlás 
helyreállítása”   

16 655 415 Ft 7 138 035 Ft 23 793 450 
Ft 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
káresemény elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt - a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László 
patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása”  esetében 13 334 985 Ft -, a 
„Bábonyibérc, Alsó-sor 75. -77. sz. ingatlan feletti támfalomlás” esetében előreláthatólag 7 138 
035 Ft - a 2018. évi költségvetés „vis maior pályázati önrész ” soron rendelkezésre álló 
költségvetési fedezet terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  sikeres pályázat esetén azonnal 
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Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottságot 
érintő döntések meghozatalára 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: 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 

 
78/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Települési Értéktár Bizottságot érintő döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolci Települési Értéktár Bizottságot érintő döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a XII-223/5506/2013. számú 
határozattal létrehozott Miskolci Települési Értéktár Bizottság tekintetében az alábbi 
módosításról dönt:  
A Miskolci Települési Értéktár Bizottság tagjait a Bizottság elnöki feladatait ellátó 
alpolgármester jelöli ki, amely kijelöléssel egyidejűleg a XII-223/5506/2013. és 121/2017. 
(VI.14.) számú határozattal kijelölt tagok megbízatása megszűnik. 
A Miskolci Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal módosítja. 
 

2. Az 1. pontban foglalt módosítással egyidejűleg a Miskolci Települési Értéktár Bizottság 
Működési Szabályzatát a 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolci 

Települési Értéktár Bizottság Elnökét, hogy a szakterületen működő intézmények 
képviselői közül kérjen fel tagokat a Miskolci Települési Értéktár Bizottság munkájában 
történő részvételre. 

 
Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztésekről szavaznak. 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 

a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 
37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, melyhez minősített többség szükséges. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megalkotta a 10/2018. önkormányzati rendeletét 
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel 
történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti 
szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Két határozati javaslatról kell dönteniük, kéri, 
szavazzanak az elsőről. 
 

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

 
79/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 1. 
számú módosításnak elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslata Miskolc 
Térségi Konzorcium bérleti szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Térségi Konzorcium és a 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. 
napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 1. számú módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan 
közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések 
önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a 
Közreműködő Szervezet hozzájárulása. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 
 

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

 
80/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti 

szerződés elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslata Miskolc 
Térségi Konzorcium bérleti szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti 
szerződést elfogadja. 
A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal 
kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-
testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet 
hozzájárulása. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
3. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi 

ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: 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 

 
81/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a 
Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervét az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 

2. A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi bérleményszolgáltatási tevékenységéhez 
kapcsolódó 

 

Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát   
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 2.434.644  eFt  
 Első u. 62.343  eFt 
 Második u. 52.505  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 15.256  eFt 
 Szondi u. 5.252  eFt 
 Összesen 2.570.000  eFt 
 

Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.729.596  eFt  
 Első u. 33.991  eFt 
 Második u. 23.713  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 10.206  eFt 
 Szondi u. 2.494  eFt 
 Összesen 1.800.000  eFt 
 főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.  
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3. A Közgyűlés a bérleményszolgáltatás tervezett pozitív egyenlegét 770 MFt összegben 
jóváhagyja. A pozitív egyenlegből 60 MFt a Várost Építünk Kötvényekhez kapcsolódó éves 
fizetési kötelezettség teljesítésének finanszírozási forrásául szolgál, míg a 710 MFt az 
önkormányzat költségvetésének bevételeként befizetésre kerül. 

 
4. A Közgyűlés a bérleményszolgáltatási és ingatlan-vagyon nyilvántartási feladatok ellátásához 

az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási normatívát az alábbi összegben 
állapítja meg: 

  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 540.200  eFt  
 Első utcai DAM I. épület         10.500  eFt  
 Második utcai DAM II. épület       2.500  eFt  
 Eperjes utcai nyugdíjas otthon 1.300  eFt  
 Szondi utcai épület                 500  eFt 
 Ingatlangazdálkodási normatíva összesen 555.000  eFt  
 Ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva 93.000  eFt 
 Összesen: 648.000  eFt 
 
5.  A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott kötvények fedezetéül a lakásalap 

részeként a 2018. tárgyévi lakásértékesítés kiadási és bevételi előirányzatát azonos összegben, 
110.000 eFt –tal jóváhagyja, amelyhez pénzforgalom nem kapcsolódik. 

 
6.  A Közgyűlés a lakásalap pénzforgalommal érintett 2018. tárgyévi kiadási és bevételi 

előirányzatát azonos összegben, 30.000 eFt –tal jóváhagyja, a tervjavaslatban szereplő 
címsorok alapján. 

 
7.  A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt.. által kibocsátott kötvények fedezetére képzett 60.000 eFt 

kiadási előirányzatot jóváhagyja. 
 
8.  A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott kötvények fedezetéül 2018. tárgyévi nem 

lakáscélú ingatlanértékesítés kiadási és bevételi előirányzatát azonos összegben, 200.000 eFt 
-tal jóváhagyja, amelyhez pénzforgalom nem kapcsolódik.  

 
9.  A Közgyűlés a pénzforgalommal érintett 2018. tárgyévi nem lakáscélú ingatlanértékesítés 

kiadási és bevételi előirányzatát azonos összegben 20.000 eFt -tal, jóváhagyja. 
 
10. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2018. évi felhasználásának területeit a következők 

szerint állapítja meg:  
 

a. ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 25. § szerinti felhatalmazás 
alapján a megüresedő lakások közül,  a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság valamint 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére különös méltányosságból, illetőleg különös 
méltánylást érdemlő egyéb okból történő bérlőkijelölésre 25 lakást biztosít. Javaslatot a 
Miskolc Holding Zrt. tehet a bizottságok felé.  
b.) A Lakásrendelet 25/A. § szerinti felhatalmazás alapján a polgármesteri lakáskeretre 10 
lakást, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc vállalkozásfejlesztési és 
befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) számú rendeletének 19. § szerinti 
lakáshoz juttatásra 10 lakást biztosít. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal, illetve végrehajtásra 2018. december 31. 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



31 

4. sürgősségi napirend: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, melyhez minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
megalkotta a 11/2018. önkormányzati rendeletét az 
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
5. sürgősségi napirend: Javaslat belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
82/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
belterületbe vonási kérelem jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 50407/7 
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását. A terület felhasználási célja Miskolc Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint 
kertvárosias lakózóna. 

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

hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről. Egyúttal 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosaival 
kötendő megállapodás előkészítéséről, amely tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott 
feltételrendszert. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 

az ingatlan tulajdonosokkal történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) 
számú határozat keretei közötti aláírására, továbbá az 1. pontban jelölt ingatlanra 
vonatkozó belterületbe vonási kérelem Miskolci Járási Hivatalhoz történő benyújtására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Értesítés: a határozat meghozatalát követő 8 napon belül 

Szerződéskötés: a kérelmező által a szükséges iratok 
becsatolását követően. 
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6. sürgősségi előterjesztés: Javaslat vagyongazdálkodási döntések meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Három határozati javaslatról kell dönteniük, kéri, 
szavazzanak az elsőről. 
 

A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
83/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A CINE-MIS Nonprofit Kft. részére a Miskolc, 2564/2 hrsz-ú, természetben 

3525 Miskolc, Kossuth u. 9. szám alatti ingatlan 104 m2 alapterületű 
helyiségének térítésmentes használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
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, 2564/2 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Kossuth u. 9. szám 
alatti ingatlan 104 m2 alapterületű helyiségét a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális 
közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. augusztus 1-jétől határozatlan időre - 6 
hónapos felmondás kikötése mellett -, a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére közcélú 
adományként, térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiség használatával 
kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy 
ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a CINE-MIS Nonprofit Kft. viseli. 

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

a használati szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. július 31. 
 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
84/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és a Miskolci 

Egészségfejlesztési Intézet részére a Miskolc, 2528/1 hrsz-ú, természetben 
3525 Miskolc, Városház tér 13. szám alatti ingatlanból helységrészek 
térítésmentes használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) 
bekezdése, valamint a 23. § (1) bekezdése alapján a Miskolci Közintézmény-működtető 
Központ részére, közfeladatainak ellátása céljából a Miskolc 2528/1 hrsz.-ú, természetben 
Miskolc, Városház tér 13. szám alatti ingatlan 659,37 m2 nagyságú helyiségcsoportját, 
valamint az ingatlan tetőterében lévő összesen 326,84 m2 nagyságú helyiségcsoportját 
kizárólagosan, míg 194,09 m2 nagyságú helyiségcsoportját közös használati jelleggel, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. július 1-
jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, térítésmentes 
használatba adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket 
(közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös 
költség stb.) a Miskolci Közintézmény-működtető Központ viseli. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12.§ (3) 
bekezdése alapján Miskolc, 2528/1 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Városház tér 13. 
szám alatti ingatlanból 113,86 m2-es kizárólagos használatú helyiségrészt, továbbá 194,09 
m2 közös használatú helyiségrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 
céljából 2018. július 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a 
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére térítésmentes használatba adja azzal, hogy az 
ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, 
felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet viseli. 

 
3. Az ingatlan udvarát az Miskolci Közintézmény-működtető Központ és a Miskolci 

Egészségfejlesztési Intézet egymás közötti megállapodás arányában jogosultak használni. 
A rezsi megfizetésére a használók a közösen használt ingatlanrészek tekintetében egymás 
közötti megállapodás alapján kötelesek. 

 
4. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1., 2., és 3. pontjaiban rögzített  

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri, végül szavazzanak az előterjesztés szerinti III. 
határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti III. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
85/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26. napján 

meghozott VIII-175/5285/2013. számú határozatának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VIII-175/5285/2013. számú 
határozat 1. pont i) alpontját az alábbiak szerint módosítja:  
„i) Jelen határozat alkalmazásában beruházás: a Miskolci Építészeti Tervtanács FK: 
20080-3/2017. iktatószámon nyilvántartott 2.2. (2017. április 10.) számú tervtanácsi 
állásfoglalás szerint jóváhagyott és elfogadott koncepciója, és az ez alapján kiadott jogerős 
építési engedély szerint megvalósítandó többfunkciós közösségi csarnoképület létesítése.” 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VIII-175/5285/2013. számú 
határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozatban meghatározott 
beruházás közúti megközelíthetőségét biztosítja a Felsőruzsin körút irányából.” 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt-t a határozat 1. pontjában foglalt tartalommal az adásvételi szerződés 
módosítás elkészítésére, valamint annak aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. július 31. 
 
 
7. sürgősségi napirend: Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági 

díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására  

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, melyhez minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
megalkotta a 12/2018. önkormányzati rendeletét a 
személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről.  
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
8. sürgősségi napirend: Javaslat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

megrendezésének elnyerésével kapcsolatos tájékoztatás 
elfogadására 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
86/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezési jogának elnyerésével 

kapcsolatos tájékoztatás elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2024-
es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének elnyerésével kapcsolatos 
tájékoztatás elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a 2024-es 
Európai Egyetemi Játékok rendezési jogának elnyerésével kapcsolatos polgármesteri 
tájékoztatást és felhatalmazza a polgármestert az esemény előkészítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
9. sürgősségi napirend: Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos 

személyi döntések meghozatalára 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
87/2018. (VI.19.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó 

bizottságai személyi összetételének megváltoztatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos személyi döntések meghozatalára” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 20. napjával a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság Jakab Péter lemondásával megüresedett bizottsági helyére képviselő tagként 
megválasztja Cseléné Figula Edina települési képviselőt.  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 20. napjával a 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság Jakab Péter lemondásával megüresedett bizottsági 
helyére képviselő tagként megválasztja Badány Lajos települési képviselőt. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 20. napjával a 
Rendészeti Bizottság Hubay György lemondásával megüresedett elnöki tisztségére megválasztja 
Szécsényi Marianna települési képviselőt, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés nevezett képviselőt a 
Rendészeti Bizottság alelnöki tisztségéből visszahívja. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 20. napjával a 
Rendészeti Bizottságba nem települési képviselő tagként megválasztja Cseh Lászlót. 
 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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Dr. Kiss János alpolgármester: Az elfogadott határozati javaslat értelmében Cseh László a 
Rendészeti Bizottságba nem képviselő bizottsági tagként megválasztásra került. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése szerint a képviselő-
testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a Képviselő-testület előtt 
esküt tesz, és erről okmányt ír alá. Kéri Cseh László, fáradjon ki az eskütételhez. Kéri a Közgyűlés 
tagjait, illetve a teremben jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Felkéri Cseh László 
bizottsági tagot, hogy az általa előmondott esküszöveget, nevével kiegészítve a Közgyűlés előtt 
mondja utána, majd az eskü végén meggyőződése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen”. 
 
Eskü szövege:  
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 

 
(Az esküokmány aláírása, gratuláció) 

 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Ezzel az ülés végére értek. A Közgyűlés 2018. II. félévi 
üléseinek várható időpontjáról írásban nyújt tájékoztatást képviselőtársai részére. Mindenkinek 
köszöni a munkáját. Az ülést 9 óra 48 perckor bezárja. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kiss János 
 jegyző  alpolgármester 


