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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-10/2018. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. szeptember 20. 

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

 
Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Dr. Kiss János alpolgármester, Barta Gábor, Bartha 

György, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Fodor Zoltán, Gazdusné 
Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy András, Katona Ferenc, Kovácsné Budai 
Mária, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Nagy-Korsa Judit, Dr. 
Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Pakusza Zoltán, Révész 
Péter, Soós Attila, Szécsényi Marianna képviselő és Pfliegler Péter alpolgármester 

 
Később érkezett:,  Badány Lajos, Dr. Simon Gábor, Szilágyi Szabolcs és Dr. Tompa Sándor 

képviselő 
 
Távol maradt:  Földesi Norbert és Eperjesi Erika képviselő 
 
Meghívottak:  Dr. Alakszai Zoltán jegyző, a Polgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztály- és 

osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak képviselői, a miskolci 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket, 
érdeklődőket, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, valamint a sajtó képviselőit, képviselőtársait, 
Hubay György országgyűlési képviselő urat.  
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2018. szeptember 1. napjától a Jobbik Frakció frakcióvezetője 
Badány Lajos képviselő úr. 
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 23 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Röviden szeretne a napirend előtt felszólalni. Volt egy nagyon lényeges történés a nyár folyamán, 
amely Magyarországot különösen érintette. Ez a bevándorlás-párti erők támadása Magyarország 
ellen, és az azt képviselő Magyar Kormány ellen. Azért citálja ide a Sargentini-jelentést – amely 
tulajdonképpen egy lerágott csontnak is tekinthető –, mert az 55. pont Miskolcról szól. Érdemes 
elolvasni, hogy mennyi mellébeszélést és hazugságot tartalmaz. Pont amiatt a két pont miatt 
támadják a Sargentini-jelentésben Miskolcot, ami a miskolciak számára rendkívül fontos. Az egyik 
pont a fészekrakó ügy rendezése, azoknak az összeférhetetlen elemeknek az eltávolítása az Avasról, 
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amelyet ha nem tesznek meg évekkel ezelőtt, nem kell nagy képzelet hozzá, hogy elképzeljék, mi 
lenne most az Avason. A másik ügy, a 35 ezer miskolci által támogatott nyomortelep felszámolási 
program. Ez az a két pont, ami miatt Brüsszelben is Magyarország mellett még Miskolcot is 
támadták. Nem akarja hosszan minősíteni azokat a magyar képviselőket, akik ezt a jelentést 
megszavazták, de azt gondolja, ezt majd megteszi a történelem, és majd megteszik a választók a 
következő választásokkor. Egy dolgot szeretne hozzátenni. Minthogy a Magyar Kormány 
eldöntötte, hogy megvédi Magyarország határait a migrációtól, attól a tömegtől, amelyik Európa 
kulturális és vallási összetételét mélyen megváltoztatná. Ugyanúgy Miskolc Önkormányzata és a 
miskolci polgárok is döntöttek, hogy az a program, amely 35 ezer miskolci támogatását élvezni, 
folytatódni fog. Folytatják a nyomortelep felszámolást és folytatni fogják mindazokat a 
programokat, amelyek a miskolciak biztonságát érintik, és amelyek a miskolciak számára a jövőbe 
való hitet megerősítik.  
 
A napirend elfogadásával folytatják munkájukat.  
Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések 

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
3. sürgősségi napirend - zárt ülés:  Javaslat ingatlan tulajdonjogának 

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

A Közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához első javaslata, hogy 
összevontan, nyílt ülésen tárgyalják a város fejlesztésével és működésével kapcsolatos 
előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 4., 6., 7., 9., valamint a sürgősségi 2. napirendet. Kéri, 
szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy szintén összevontan vitassák meg az 
Önkormányzat költségvetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a 
meghívó szerinti 1., 2., 3., 5., 8. valamint a sürgősségi 1. napirendet, majd ezt követően zárt ülésre 
kerüljön sor. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 5 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 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. 
(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára 
(I. féléves korrekció) 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 

2.  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból történő kivonás 
tárgyában, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
3.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc 

Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester 

 
4.  Javaslat közterületek elnevezésére 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
5.  Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester 
 
6.  Javaslat állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának 

térítésmentes megigénylésére 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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7.  Javaslat a Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására, 
valamint kapcsolódó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
8.  Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester 
 

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

Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
10.  Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő:   Dr. Kiss János alpolgármester 
 
11.  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 a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet módosítására 

 
2.  Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 
 
3.  Javaslat ingatlan tulajdonjogának gazdaságfejlesztéssel összefüggő megszerzésére 

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A város fejlesztésével és működésével kapcsolatos 
előterjesztések tárgyalásával kezdik munkájukat. 
 

Meghívó szerinti 4. napirend:  Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Meghívó szerinti 6. napirend:  Javaslat állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és 

vagyonkezelői jogának térítésmentes megigénylésére 
 
Meghívó szerinti 7. napirend:  Javaslat a Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság megalapítására, valamint kapcsolódó döntések 
meghozatalára 
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Meghívó szerinti 9. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Sürgősségi 2. napirend:  Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 7. napirendhez előterjesztői módosító 
indítvány került benyújtásra. 
A Miskolc Sport Nonprofit Kft. megalapításával kapcsolatos előterjesztés kiegészítéséhez felkéri 
Rakaczki Zoltán polgármesteri biztos urat. 
 
Rakaczki Zoltán: A Közgyűlés napirendjén szerepel egy új városi sportszervezet alapítása. Ennek 
létjogosultsága megértéséhez szeretné röviden áttekinteni az elmúlt időszak eredményeit, értékelni 
a jelenlegi sportéletet, illetve bemutatni a középtávú célokat. A viszonylag szűkös időkeret miatt 
csak néhány területre szeretne kitérni. Bízik benne, hogy a háttérben futó képek a kiegészítésétől 
sokkal jobban bemutatják, hol tartanak most. Ennek ellenére a sportinfrastruktúráról, 
eredményességről, mind a versenysport, mind az utánpótlás-nevelés tekintetében, a kiemelt 
rendezvényekről, a miskolci sportélet célkitűzéseiről, valamint a városi sportirányításról szeretne 
beszélni. Ami az infrastruktúra fejlesztését illeti, a sportfejlesztésnek ez a leglátványosabb, 
ugyanakkor a legköltségesebb része, mindenesetre kétségtelen, hogy alapja egy sikeres sportéletnek. 
Bizonyos sportágakban ez egyszerűbb, hiszen több forrás áll rendelkezésre, bizonyos sportágakban 
viszont nehezebb. A látványcsapat-sportágakban mindig könnyebb fejleszteni, de hát vannak olyan 
sportágak, illetve ha a lakossági igényeket nézik, akkor a szabadidősportban is, ahol azért 
szűkösebben állnak rendelkezésre források, ezért az ilyen irányú sportinfrastruktúra fejlesztések 
mindig kompromisszumosabbak. Nem azért, mert nem átgondoltak, vagy nem jól megtervezettek, 
hanem egyszerűen azért, mert kevesebb forrás áll rendelkezésre. Ettől függetlenül nagyon 
fontosnak tarják, hogy ilyen irányú sportinfrastruktúra fejlesztések is legyenek. Beszélhetnek 
egyrészről bővítésről, hiszen azt lehet látni, hogy az elmúlt években a városi sportban résztvevők 
száma versenysportban,  utánpótlás nevelésben látványosan megemelkedett. Tapasztalható, hogy a 
lakosság részéről is folyamatosan növekszik az igény, mert egyre többen ismerik fel a rendszeres 
testmozgás fontosságát. A sportinfrastruktúra fejlesztés egyrészről bővítést jelent, másrészről 
fejlesztéseket, hiszen az elmúlt évtizedekben a sportlétesítmények elavultak és fontos az, hogy 
lépésről-lépésre ezeket fel tudják újítani. A teljesség igénye nélkül – mert szerencsére elég hosszú a 
lista, – csak 2014-ig tekint vissza az időben. Azóta néhány sportberuházást, ami megvalósult – nem 
időrendi sorrendben – felsorol. 2014-ben megépült és átadásra került az Atlétikai Centrum, történt 
egy Diósgyőri Tanuszoda rekonstrukció, elkészült a Diósgyőri Stadion és a DVTK edzőközpont. 
Megújult az Egyetemi Körcsarnok és a Honvéd Papp József pálya. Aki nyomon követi, az láthatja, 
hogy folyamatos fejlesztésen megy keresztül a Jégcsarnok, amelynél olyan fejlesztések történtek a 
nyáron, amelyek lehetővé teszik, hogy a jégkorongcsapat a szlovák bajnokságban tudjon 
versenyezni. A Zrínyi Ilona Gimnázium és az Avasi Gimnázium tornaterme megújult. A Nagy 
Lajos Király Általános Iskola és a Bársony János Általános Iskola mellett, valamint az Egyetemi 
Sportközpontban kültéri pályák létesültek. A legutóbbi beruházás az MVSC Sporttelepnek a 
felújítása, amely kapcsán szeretné megköszönni a városvezetésnek azt, hogy egy hosszú távú 
koncepciót sikeresen tudott képviselni a kormányzatnál. Az MVSC sporttelepen olyan jól átgondolt 
beruházás valósult meg, amelynek célja, hogy ne egy sportágat tudjon kiszolgálni, hanem 
valamennyi korábbi sportágat, amelyik már nem tudta, vagy csak erős kompromisszumokkal tudta 
használni a sporttelepet, és így vissza tudjon költözni. Számos egyéb beruházás tervezés alatt van. 
Van egy tornacsarnok, – amely korábban egyébként a Közgyűlés előtt téma volt –, amelynek 
átgondoltság és megalapozottság tekintetében probléma volt a kivitelezésével. Azt tudni kell, hogy 
a torna sport Miskolcon látványosan megnövekedett, már 220 fő sportol a Sportiskola 
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szakosztályában. A jelenlegi helyszín a HCM csarnok, amelynek a fenntartása, költségei nagyon 
magasak, a tornászok 2019. végéig tudják használni. A szövetséggel egyeztetések történtek, pályázat 
keretében viszont forrást tudtak nyerni egy könnyűszerkezetes, olcsón üzemeltethető tornacsarnok 
építésére, ami a tervek szerint 2019. végére, ahogy lejár a bérleti szerződés, tud megvalósulni. A 
közeljövőben egy vívóterem fog megújulni, épülni. A vízilabda aréna építési tervéről szól, hiszen 
Miskolcon tapasztalható az, hogy szűkös a vízfelület, a vízilabdasport, és az úszósport is 
eredményességben, létszámban jelentősen megnövekedett. A lakossági igényeket is ki kell szolgálni, 
tehát vízfelület bővítésre mindenképpen szükség van. Ami a közeljövőnek látható és jelentős 
beruházása lesz, a 2008-ban elindult a Ferenczi tornacsarnok továbbépítése. Egy PPP beruházás 
keretében szerették volna megépíteni, viszont ez a beruházás megszakadt, és azóta is ott áll a 
félbemaradt tornacsarnok, amely tervek szerint egy multifunkcionális csarnok lesz, amely a délelőtti 
időszakban a környező iskolák testnevelés óráit, a délutáni időszakban pedig a különböző 
csapatokat szolgálja ki. Azért multifunkcionális, mert akár kézilabda, akár futsal, kosárlabda, 
röplabda iránt érdeklődők igényeit fogja kiszolgálni egyfajta második városi sportcsarnokként. A 
benne kialakítandó egyéb kiszolgáló egységeknek is és a multifunkcionális jellegnek köszönhetően 
– a négy fallabda pálya, ami nincs Miskolcon, – hiánypótló beruházás lesz, illetve a szauna részleg 
miatt számításaik szerint városi extra támogatás nélkül önfenntartó módon üzemeltethető lesz. Ami 
a jövőt illeti, ezeknek a beruházásokban nagyon nagy segítséget jelent az, hogy 2024-ben Miskolc 
Debrecennel közösen rendezheti meg az Európai Egyetemi Játékokat, amely nagyon sok egyéb 
fejlesztést tud generálni. Már most látható néhány olyan irány, koncepció, ami még kidolgozásra 
vár, de a következő hat évben kijelölheti azt, hol van még lehetőség fejleszteni az egyetemi 
játékoknak köszönhetően. Látható a korábbi tervezett beruházások kapcsán, akár a csarnokot, vagy 
a vízilabda arénát említve, hogy a Kemény Dénes Városi Sportuszoda környékén egyfajta 
sportközpontot lehet a jövőben kialakítani. Ha több létesítmény tud megépülni, akkor a 
szinergiáknak, – az egyetemi sportközpont a szállodai és kollégiumi szálláslehetőséggel, nagy 
étteremmel – köszönhetően nagy létszámú versenyek rendezésére, edzőtáborok megtartására 
alkalmas épületek jöhetnek létre. A sporteredményekkel kapcsolatban röviden elmondja, hogy 
nagyon kevés városnak van négy látványcsapat-sportágban élvonalbeli csapata. A jégkorong csapat, 
amelyik ettől a szezontól kezdve a világ 8. legerősebb bajnokságában indul, háromszoros Magyar 
Bajnok, Magyar Kupa és Magyar MOL Liga győztes. A vízilabda csapat, amely tavaly Európa Kupa 
4. helyezett volt, de a kosárlabdacsapat vagy a legszűkebb elithez tartozó labdarúgó csapatot tudják 
felmutatni. Mellette, a másodosztály első felében van férfi és női röplabdacsapat, férfi 
kosárlabdacsapat, illetve nem látványcsapat-sportág az amerikai futball, a Miskolc Steelers az elmúlt 
három évben háromszor volt országos Magyar Bajnokság döntőjében. Emellett sikeresek az egyéni 
sportágak is. Jelenleg Miskolcon tíz olyan sportoló van, akik az elkövetkezendő két olimpia 
valamelyikén várhatóan ott lesznek, esélyük van a részvételre. Megemlíti a Miskolci Egyetem 
szerepvállalását, egy élsportolói mentor programot működtet az egyetemen, amely azt segíti elő, 
hogy az élsportolók össze tudják egyeztetni a tanulást a sporttevékenységgel. Ez hozzájárul ahhoz, 
hogy az élsportolók Miskolcon maradjanak, itt tanuljanak, vagy amire már az elmúlt két évben példa 
volt, hogy ide jöjjenek Miskolcra sportolni, tanulni a tehetséges fiatalok. Ezt a folyamatot fogja 
erősíteni az, hogy a közeljövőben a Miskolci Egyetem sportszervezői képzést fog indítani. Ami az 
utánpótlás nevelést illeti, folyamatosan növekszik a létszám, jelenleg 3000 fő fiatal sportolóról 
beszélhetnek, csak ebből a Miskolci Sportiskola 15 szakosztályában több mint 1000 fő sportol. Ha 
már a sportiskolát említi, fontos kiemelni, hogy az elmúlt három évben kétszer első helyen, egyszer 
második helyen végzett az 500 fő feletti sportiskolák rangsorában az eredményességet tekintve. 
Visszaigazolja a szakmai munkát az is, hogy a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpián a miskolci sportolók 
öt érmet, amelyből egy aranyérmet szereztek. Számos eredményt lehetne kiemelni, például Vécsei 
Rékának a szereplése, aki tavaly kétszeres Magyar Bajnok lett Hosszú Katinkát megelőzve. Nagyon 
pozitív üzenete van annak, hogy Sztankovics Anna kétszeres olimpikon Budapestről Miskolcra 
költözött, és a miskolci úszó szakosztályt választotta az olimpiára történő felkészülésére. A 
rendezvényekről röviden elmondja, hogy ott is tudatos fejlődés látható. 2016-ból 3 rendezvényt 
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említ meg. 2016-ban Miskolc úgy rendezte meg az Egyetemi Tájékozódási Futó Világbajnokságot, 
hogy az később 34 egyetemi világbajnokság közül a legjobb egyetemi VB-nek választották az 
Universiaden. Tavalyi évben Egyetemi Kosárlabda Európa Bajnokság került megrendezésre. 
Miskolc évente tud legalább két nagy színvonalas nemzetközi sporteseményt szervezni. Ha az idei 
évet nézik, akkor a Tour de Hongrie került megrendezésre. Vannak egyéb rendezvények, 
nemsokára sor kerül a Spartan Race-re október 13-14-én, összesen 8000 fő résztvevővel. Látható, 
hogy egyre több sporteseménynek adnak otthont. Amit korábban is említett, hogy nagyon szépen 
generálja a rendezvényeket – és fogja is a jövőben, – hiszen számos teszt, esemény fogja megelőzni 
az Európai Egyetemi Játékokat. Erről azt kell tudni, hogy létszámát tekintve minden idők 
legnagyobb multi sporteseménye lesz, ami valaha megrendezésre került Magyarországon. A 
versenyt két egyetem, két város, Debrecen és Miskolc fogja megrendezni. Nagyon röviden a 
középtávú célokról elmondja – amit 2024-ig lehet kijelölni, – a cél az, hogy változatos sportági 
kínálat legyen, mindenki megfelelő körülmények között tudjon sportolni, elérhető és színvonalas 
legyen a sport utánpótlás nevelés. A fiatalokkal felkészült szakemberek foglalkozzanak olyan 
sportlétesítményekben, amelyek a minőségi munkára adnak lehetőséget. Olyan 
sportfelszerelésekben egységesen versenyezzenek a sportolók, amelyekben megfelelően tudják 
képviselni a miskolci sportéletet, Miskolc városát, illetve nemzetközi szinten jegyzett sportsikerek, 
sporteredmények legyenek. Ezen célok megvalósításához egy nagyon átgondolt, jó sportirányításra 
van szükség, és ebben tesznek javaslatot egyfajta előrelépésre. Nagyon sok modellt megnéztek, és 
úgy gondolja, hogy a legideálisabb az, ha van egy városi sportot irányító cég – ezt a szerepet jelenleg 
a Miskolci Sportcentrum Kft. tölti be, – ami létesítmény-üzemeltetéssel, rendezvényszervezéssel, 
sportirányítással, sportmarketinggel, sportkommunikációval foglalkozik. A jövőben egyre inkább 
szükséges bevételtermelő, például edzőtáborok szervezése feladatokat ellátni. Nyilván nagyon 
fontos a hivatali láb a támogatások kezelése, ügyintézés kapcsán. Szükség van egy olyan 
sportszervezetre, amely sportegyesületi tevékenységet végez, és összefogja gyakorlatilag az 
élsportot, az utánpótlás nevelést, egyfajta koordinációt lát el. Ott, ahol hiátus van például bizonyos 
sportiskolai sportágaknál, ahol nincs felvevő egyesület és 18 éves kor után nem tudják biztosítani a 
fiatalok továbblépését – mert vannak ilyen sportágak –, vagy pedig valamelyik sportág nem 
működik jól, akkor ott a fejlődést elő tudja segíteni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a részletes tájékoztatást. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 4, 6. és 9. napirendi 
előterjesztés elfogadását egyhangúlag, míg a 7. napirend elfogadását többségében támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi előterjesztés elfogadását egyhangúlag, 
a 7. napirendet többségében támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 4, 
6. és 7. napirendi előterjesztés elfogadását egyhangúlag, míg a 9. napirend elfogadását 
többségében támogatta. 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 9. napirendi előterjesztést 
tárgyalta, elfogadását többségében támogatta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Molnár Péter: Örömmel olvasták, tanulmányozták az előterjesztést, és örömmel hallották 
Polgármesteri Biztos Úr felvezetését. Előre bocsátja, hogy a KDNP és a Fidesz Frakciószövetsége 
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örömmel támogatja a mai Közgyűlésen a sport témával kapcsolatos előterjesztéseket. Egy sporttal 
kapcsolatos gondolatot idéz: „A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A 
sport tehát mindenre megtanít.” - írta Ernest Hemingway. Tudják és tapasztalták, hogy a modern 
társadalomban mennyire fontos szerepet játszik, mennyire fontos szerepet tölt be a sport. A sport 
– mint pedagógus is mondja – nevelési szempontból is nagyon fontos. Az egészség megóvása, 
megőrzése szempontjából is fontos, de tagadhatatlan, hogy egy emberformáló tevékenység is. A 
sportban van küzdés, van cél, vannak szabályok, a sportban tisztelni kell az ellenfelet, tehát 
tiszteletre is megtanít. Meg kell tanulni elviselni a vereséget, és kulturáltan a győzelmet is. A sport 
tanít együttműködésre, tehát a mai társadalomban oly fontos társas kompetenciát is fejleszti. 
Hosszasan sorolhatná azt a rengeteg pozitív dolgot, amire a gyermekkortól az időskorig mindenre 
megtanít, és milyen jótékony hatása van. Magyarországon a reformkortól kezdett a sportélet 
megjelenni és fejlődni, a dualizmus korában, majd a két világháború között nagyon sokat fejlődött. 
Sajnálatos tény, hogy az 1990-es, úgynevezett rendszerváltás utáni időszakban viszont országosan 
és Miskolcon is érezhető volt az, hogy a sport infrastruktúra elkezdett romlani. Úgy gondolja, hogy 
egy óriási trendfordulóhoz érkeztek 2017-2018-ra Miskolc városában, ugyanis ma már elmondható 
az, és nagyon büszkék arra, hogy az utóbbi évek nagyon konzekvens sport infrastruktúra 
fejlesztésének köszönhetően ma már egy XXI. századi sportinfrastruktúra rendszer szolgálja 
Miskolcon az élsportot, a versenysportot, de mellette a tömegsportot is. Ez a fejlődő infrastruktúra 
egyértelműen jótékony hatással van az utánpótlásra, hiszen azt látják, hogy egyre több gyermek vesz 
részt a tömegsport mellett a miskolci versenysportban is, hiszen már olyan infrastrukturális 
feltételek vannak, amelyeknek köszönhetően örömmel viszik a szülők a gyermekeiket, és maguk a 
gyerekek is örömmel mennek sportolni. Úgy gondolja, hogy dr. Kriza Ákos polgármester úr 
időszakában a Fidesz-KDNP városvezetése mellett értek el nagyon nagy sikereket ebben a 
tekintetben. Még egyszer azt kell, hogy mondja, XXI. századi sportinfrastruktúra szolgálja már 
Miskolcon a sportolni vágyókat. Tulajdonképpen ez a sportinfrastruktúra már alkalmas arra, hogy 
nagy világversenyeket rendezzenek meg, – több is volt az elmúlt időszakban, amelyekről 
Polgármesteri Biztos Úr is szólt, – illetve nagy öröm és büszkeség számukra, hogy 2024-ben egy 
nagy egyetemi játékot fog megrendezni Miskolc városa. Üdvözli a frakciószövetségük azt, hogy 
létrejön a Miskolc Sport Nonprofit Kft., támogatják az előterjesztést, mert a bizottsági ülésen is 
meggyőződhettek arról, – kérdésesek is felmerültek –, hogy szükség van ennek a szervezetnek a 
létrehozására az utánpótlás, illetve a versenysport biztosítása szempontjából. Üdvözli a 
frakciószövetségük azt, hogy a mai Közgyűlés arra készül, hogy állami tulajdonú ingatlanok 
tulajdonjogát, vagyonkezelési jogát megszerezzék. Az MVSC pályát örömmel láthatja mindenki, 
ahogy kinyílt Miskolc szélén. Olyan fejlődő infrastruktúra szolgálja a sportolni vágyókat, ahová 
örömmel fognak menni. Örülnek annak, hogy a Győri kapuban az Ifi Pálya nagyon sok sportolni 
vágyót vonz minden délután és kora este. Összességében azt mondhatják el, hogy örömteli 
előterjesztéseket kell ma megszavazniuk, büszkeséggel tölti el, hogy ilyen fejlesztések történtek 
Miskolcon, ezért támogatni fogják ezeket az előterjesztéseket. 
 
Hollósy András: A sportfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztéshez szeretne hozzászólni. Ahogy 
Polgármester Úr is említette, Rakaczki Zoltán polgármesteri biztos úrnak igaz, hogy kimerítőre 
sikeredett ez a fajta felvezetése, viszont ha több, mint negyedórát tudnak beszélni Miskolc 
sportsikereivel kapcsolatban és Miskolc sportinfrastrukturális beruházásaival kapcsolatban, az 
önmagáért beszél. Természetesen csak kiegészíteni szeretné Polgármesteri Biztos Úrnak a 
gondolatait, hiszen látták azt, hogy milyen típusú sportfejlesztések történtek az elmúlt időszakban. 
Nem szeretne végigmenni azon a listán, ami tényleg egyedülálló és önmagáért beszél. Molnár Péter 
úr is említette az Ifi Pályát, ami szintén a választókörzete, azon túlmenően, hogy néhány évvel 
ezelőtt 40 millió forintos sportberuházás történt, ezek a sportfejlesztések nem állnak meg. Az 
Egyesült Államokban néhány évtizeddel ezelőtt készítettek egy felmérést, miszerint minden egyes 
egységnyi ráfordítás a sportinfrastruktúrába 3,2–nyi megtakarítást jelent a társadalombiztosításban. 
Azt gondolja, hogy Miskolc ezzel a sportinfrastrukturális fejlesztéseivel, amivel elindult, pontosan 
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egy egészséges város alapjait teszi le a jövőre nézve. A teljesség igénye nélkül felsorolja, milyen 
fejlesztések várhatók még. Ha már az Ifi Pályát említette, ott a műfüves futballpálya komplett 
cseréje fog megvalósulni a következő évben, ezen felül a komplett öltőző is felújításra kerül 2019-
re. Az MVSC Pálya a TAO pályázattal a régi salakpályán műfüves pályát alakítanak ki. Most is 
rendelkezésre áll három olyan sportcentrum a lakosságnak, ahol a futás szerelmesei és a 
szabadidősportok szerelmesei is ki tudnak teljesedni, az Egyetem, az MVSC Pálya vagy az Ifi Pálya 
igénybevételével. Új futófolyosók kialakítását fogják megkezdeni az Atlétikai Centrumban. A 
Selyemréti Strandon 50 méteres új uszodát fognak kialakítani, az öltözők elszeparálásra kerülnek a 
lakosságtól, hogy még komfortosabb körülmények között lehessen sportolni. Új vízilabda arénát 
fognak építeni Miskolcon. Ezen túlmenően nyugodtan elmondható az, hogy ezek a beruházások, 
fejlesztések egyedülállóak. Soha ennyien nem sportoltak a városban, soha ennyi első osztályú, 
élvonalbeli klub nem volt még Miskolcon. A megyei jogú városok összehasonlításában Miskolc 
kiemelkedik ezen sportinfrastrukturális beruházások tekintetében, és a sportéletben is. Hála a jó 
Istennek, nem csak Miskolcon, de Magyarországon is egyre többen sportolnak. Ezek az igényeket 
fogják az elkövetkező időszakban kielégíteni. Molnár Péter képviselőtársa Hemingway 
gondolataival kezdte, akkor ő is hadd zárja Alessandro Del Piero, a Juventus sztár focistájának a 
gondolataival, hogy „a sport komoly lecke, és állandó értékmérő”. Azt gondolja, hogyha ezen a 
szemüvegen keresztül vizsgálják meg Miskolc sportkoncepcióját, akkor Miskolc hosszú távon tette 
le egy egészséges város alapjait.  
 
Dr. Nagy Ákos: Polgármester Úr, mint halaszthatatlan döntésről tájékoztatta a Közgyűlést, a 
lépcsőházi, társasházi kamerarendszer kiválasztási eljárásának megindítása vonatkozó felhívás 
jóváhagyásáról. Ez a mondat önmagában szép és kerek, de azt gondolja, hogy átlag közigazgatási 
aktuson túlmenően nagyon fontos részről van szó. 2010. óta ebben a városban nagyon sokan 
dolgoznak azért, hogy egy régi célt, tervet tudjanak teljesíteni, hogy Miskolc városa Magyarország 
legbiztonságosabb városa legyen. A legbiztonságosabb város koncepciójának része az is, hogy 
beépül a tervekbe a lépcsőházi kameraőr program. Hadd mondja el, hogy úttörők ezen a téren, 
mert a lépcsőházi kameraőr programot Székesfehérváron találták ki, ott tesztelték, ott voltak az 
első próbaüzemek. Miskolc városa, azonban a tesztet elvégző, és kétségtelenül úttörő szerepet 
betöltő Székesfehérvár előtt másfél hónappal kötött megállapodást a Belügyminisztériummal és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, ennek a rendszernek a bevezetésére és támogatására. A 
rendszert önmagában egy 2017. őszi kormányhatározat vezette be, illetve határozza meg, ami 
felismerte azt a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia részeként, hogy a lépcsőházban élők nagy száma, 
és az itt elkövetett bűncselekmény indokolttá teszi ennek a rendszernek a bevezetését. Közvetlen 
pozitívumaként jelöli meg az itt élők szubjektív biztonságérzetének erősítését egyrészről, 
másrészről pedig azt a körülményt, hogy a több funkciót ellátó szoftver segítségével, ha már 
megtörtént a baj, könnyebben leleplezhető, elkapható az, aki a bűncselekményt elkövette. Egyéb 
pozitív előnyöket is hozzátehetnek a lépcsőházi kameraőr programhoz, közvetlen anyagi előnnyel 
is jár az itt élők számára. Tegnap reggel kért egy árajánlatot, egy 32 lakásos társasház 
vonatkozásában egy kamera üzemeltetésére. A kamera beszereltetése, a szoftver üzemeltetése 
körülbelül indító költségként a társasház számára másfél millió forintos kiadást jelent. 
Albetétenként, tehát lakásonként körülbelül 3-4000 forint havi üzemeltetési költséggel lehet 
számolni. Ehhez képest a kormányhatározat meghatározta azt is, hogy a lépcsőházi kameraőr 
program keretein belül legfeljebb egy kamera üzemeltetési költsége 6000 forint lehet, ami azt jelenti, 
hogy egy albetétre vagy lakásra jutó összeg nem éri el a 600 forintot, aminek értéknövelő hatása is 
van ezekre az ingatlanokra. A kormányhatározat előírta azt is az önkormányzat számára, hogy 
felügyeletet kell gyakorolni a lépcsőházi kameraőr program felett. Ez egy együttműködést jelent 
gyakorlatilag a rendőrség, a szoftvert üzemeltető, illetve a társasházak között, és az együttműködés 
kapcsán tulajdonképpen az önkormányzat a Belügyminisztériummal megkötött szerződés 
értelmében felügyeletet kell, hogy ellásson. A további előnyök a lépcsőházi kameraőr programmal 
kapcsolatban elsődlegesen az, hogy egy társasház önállóan nem tud megfelelni a nagyon szigorú 
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európai uniós adatvédelmi normáknak. Ez a megállapodás, illetve ennek a részeként a polgármesteri 
intézkedés ezt megelőzi, illetve enyhíti. Másrészről az anyagi előnyökön túlmenően azt is el kell 
mondani, hogy az üzemeltetési költség méltányos összegének meghatározásán túlmenően – és ezt 
jó rögzíteni, – a Magyar Állam a tulajdonában álló eszközöket a miskolciak biztonságának növelése 
érdekében használatba és birtokba adja, majd a két éves tesztidőszak végén a társasházak 
tulajdonába kerülnek ezek a kamerák, nem csekély mértékben növelve ezzel a társasházak vagyonát. 
Azt gondolja, hogy csupa előnnyel jár a lépcsőházi kameraőr program, és a 12. számú 
választókerületében is van iránta érdeklődés. Polgármester Úr intézkedését támogatva, arra biztatja 
a miskolci társasházakban élőket, hogy csatlakozzanak ehhez a rendszerhez. Nem csak azért, mert 
nagyszerű védelmet biztosít, hanem ha az anyagi előnyöket nézik, mert nem csak maguk, hanem a 
társasház számára is komoly anyagi előnnyel jár.  
 
Katona Ferenc: Az MVSC Sporttelep tulajdonjogának vagy kezelői jogának megszerzése ügyében 
kért szót. Annak idején jó döntés volt a városvezetés részéről, hogy nem szükséges két NB I-es 
pályát építeni, így lehetségessé vált az MVSC Pályát NB III-as besorolásban megvalósítani, a keret 
fennmaradó részét pedig a létesítményekre fordítani. Néhány héttel ezelőtt Csöbör Katalin 
képviselő asszony, Rakaczki Zoltán sportért felelős polgármesteri biztos és Illyés Miklós klubelnök 
urak társaságában megtekinthette a felújított, de még hivatalosan nem átadott létesítményt. A 
labdarúgópálya automata öntözőrendszerrel, világítással, a szabványoknak megfelelő lelátóval 
kiváló minőségben elkészült. A klubépület felújítása is elkezdődött, de a befejezéshez további forrás 
szükséges, hiszen a rendelkezésre álló 900 millió forintból lehetett gazdálkodni. A pálya 
karbantartásához szükséges kisgépek is beszerzésre kerültek. A pálya építéséhez a meglévő salakos 
futópályát el kellett bontani, ami visszaépítésre került, így a jövőben ingyenesen áll rendelkezésre a 
környék lakóinak. Megjegyzi, hogy a futókör felújításra szorul, kéri az illetékeseket a mielőbbi 
cselekvésre. A sportolók lassan belakják a létesítményt, akiknek sikereket kíván. A szabadidőben 
töltött mozgásra pedig buzdítja a környék lakóit. Amennyiben a települési önkormányzat jó gazda 
módjára szeretné menedzselni a sportéletet, elsősorban a szervezeti feltételeket és az infrastruktúrát 
kell megteremteni. Ez történik Miskolcon, mint ahogy az előtte szóló képviselőtársaitól is hallhatták. 
Természetesen nincs megállás, mert aki megáll, az lemarad. További fejlesztések várhatók, például 
a salakos pálya műfüves átépítése, és reménykedik, hogy összefogással az említett futókör is 
megújulhat. Ezen érvek mentén jogosnak és indokoltnak tartja a sporttelep ingyenes tulajdonba 
vételét.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Szintén a sporttémához szeretne hozzászólni. Elöljáróban annyit szeretne 
elmondani, hogy az elhangzott infrastruktúra fejlesztések, és az elmúlt idők sporteredményei 
szükségessé teszik, hogy a sportmenedzsment terén is lépjenek egy szintet. Jelenleg a Miskolc 
Városi Sportiskola szakosztályai közül vannak olyanok, amelyek nem rendelkeznek úgynevezett 
felvevő egyesületekkel, azaz eddig az MVSI-nek kellett vállalnia a sokra hivatott versenyzők 
menedzselését, itthon tartását a szűkös anyagi büdzséből. Ezek a sportágak sem a DVTK, sem a 
másik nagy anyaegyesület, az MVSC szakosztályai között nem szerepelnek. Melyek ezek? Az atlétika, 
torna és az úszás, csak hogy a legismertebbeket említse. Vannak olyan sportágak is, amelyek ugyan 
rendelkeznek felvevő egyesületekkel, de ezek az úgynevezett kis egyesületek, amelyek jelentős 
önkormányzati támogatás nélkül nem tudnák biztosítani a professzionális sport feltételeit, és 
Miskolcon maradását a versenyzőik és edzőik számára. Az előbb említett sportszervezeteknek 
jelenthet segítséget az új társaság megalapítása, az élsport követelményeinek biztosítására, valamint 
a sportfinanszírozás különböző csatornáin érkező támogatásokat – TAO, kiemelt sportágfejlesztési 
támogatás, és egyéb pályázatok – egységesebben és hatékonyabban lehet majd felhasználni az 
eredményesség érdekében. A sportban a legfontosabb szereplők a versenyzők, és a felkészítésükért 
felelős szakemberek, edzők, és a legjobb fokmérő az eredményesség. Bízik benne, hogy az új 
gazdasági társaság lehetőséget kínál arra is, hogy az élsport számára nélkülözhetetlen eszközöket 
szerezzenek be, amelyek a sportolók regenerálódását és a sérülések mielőbbi gyógyítását segítheti 
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elő. Jelenleg sajnos ezek az eszközök a szűkös költségvetés miatt nem szerezhetők be, azaz nem 
valósíthatók meg a beszerzésük. Végezetül egy személyes megjegyzést tesz, hogy bízik benne és 
reménykedik, hogy az új sportszervezet létrejöttével nem ő lesz az utolsó olyan sportoló, aki nyári 
olimpiai játékokon képviselte a várost. Kéri a képviselő-társait, hogy fogadják el az előterjesztést.  
 
Badány Lajos: A Miskolc Sport Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban inkább gazdasági oldalról közelíti 
meg a kérdést, hiszen sportszakmai véleményeket már hallottak. Kérdése, hány fő foglalkoztatását 
tervezik ebben az új Kft.-ben. Az előzetes költségbecslések szerint a társaság a bevételeiből tudja 
majd fedezni a kiadásait. Illetve kapcsolódhat még az új cég létrehozása az MVSC Pálya jövőbeni 
üzemeltetéséhez.  
A másik észrevétele, amit Dr. Nagy Ákos képviselőtársa lépcsőházi kamerarendszerrel kapcsolatos 
hozzászólásával kapcsolatban megjegyzett, hogy elég szomorú állapotra utal az, amikor a 
közbiztonságot már csak a lépcsőházba telepített kamerarendszer felszerelésével lehet elérni. 
Lassan már a központi megfigyelőrendszer alatt a lakosság magánéletébe is befurakodik, idegenek 
fogják nézni, ki kivel találkozik, beszélget a saját lépcsőházában, miként búcsúzik el barátjától, 
barátnőjétől, illetve azt is, hogy mit vesz ki a postaládájából. Véleménye szerint a lakosság által 
joggal elvárt közbiztonságot elsősorban a törvényi szabályozás, illetve a hatósági jogkörök 
megfelelő alkalmazásával, és az állampolgárok önkéntes jogkövető magatartásának erősítésével kell 
elérni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást, és tájékoztatja Képviselő Urat, hogy 
a lakosságőr program a lakosság egyetértésével történik. Ők kérték a kamerákat, a távfelügyeletet, 
ők fizetnek érte, hála a jó Istennek, hogy nagyon keveset havonta. Természetesen az adatvédelmi 
szabályok maximális betartásával végzik majd a munkájukat a távmegfigyelők. Azt gondolja, hogy 
mindenkinek a saját vállalása. 
 
Révész Péter: A meghívó szerinti 6. napirendi ponthoz szeretne hozzászólni, azon belül is a 
víztisztító létesítmény kivitelezéséhez, tervezéséhez. Olyan estekben szoktak hasonló 
beruházásokat tervezni, amikor ivóvízbázist befolyásoló tényezők jönnek létre, vagy nagymértékű 
ivóvízbázist érintő kiemelés valósul meg, és tisztított vízzel kell pótolni az ivóvízhiányt. Például, 
mint egy vízipark létesítése. Tudomása szerint Miskolc ivóvize kiváló. Idéz egy hetilapból, amely 
szerint az a karsztvíz, amit a városban a kedves felhasználók kóstolhatnak, nagyon kiváló minőségű 
friss víz, szakemberek szerint jobb a minősége, mint az ásványvizeké. Ezen tényt támasztja alá a 
MIVIZ Kft. oldalán található vizsgálati adatok, amely szerint a coliform szám 100 milliliterenként 
0, a kólibaktérium szám 100 milliliterenként 0, enterococcus 100 milliliterenként 0. A kérdése az, 
hogy ezen paramétereket miképpen tudja majd javítani ezen szűrőállomás.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Képviselő Úr eléggé szakmai köntösben tette fel a kérdést, 
igyekszik úgy is válaszolni. A karsztvíz-bázis tényleg kiváló minőségű vizet biztosít számukra, de 
rendkívül sérülékeny vízbázisról beszélnek. Ez azt jelenti, ha a csapadékvíz bemos bármilyen 
szennyezőanyagot, az rendkívül gyorsan eléri a vízbázist. Ezért volt az a kóli fertőzés 2006-ban. 
Éppen ezért kell a vízbázist egy olyan szűrőrendszerrel ellátni, – mert ilyen balesetek bármikor 
megtörténhetnek, hiszen az esőt nem lehet szabályozni – hogy a miskolciakat megvédje attól, hogy 
újabb szennyezés érje a vezetékbe kerülő vizet.  
 
Dr. Kovács László: A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai örömmel, megnyugvással és 
büszkeséggel hallgatták ezt az előterjesztést, és Polgármesteri Biztos Úrnak a bevezetőjét. Azt hiszi, 
hogy aminek nagyon örülhetnek, és ugyanakkor büszkék lehetnek, hogy Miskolc életében talán még 
soha nem volt egy olyan nyolc éves időszak, amikor a sport infrastruktúrája ilyen mértékű fejlődésen 
ment keresztül, és nyugodtan mondhatják, hogy a XXI. századi kihívásoknak és elvárásoknak 
megfelelő körülményeket teremtett. Amiért megszólítaná Polgármesteri Biztos Urat, az egy dolog. 
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Nagy öröm, hogy a versenysportokba, labdajátékokba, Miskolc város ilyen sikereket ér el. 
Természetesen örülnek, annak, hogy ehhez az infrastruktúra rendelkezésre áll. A XX. század végére, 
a XXI. század elejére a társadalmi kihívások a tömegsport vonatkozásában Magyarországot is abba 
az irányba viszik, ami Nyugat-Európában és az Atlanti-óceán másik oldalán már régóta létezik, hogy 
az élet szerves részét képezi a tömegsport. Ahhoz, hogy valaki a felgyorsult élet kihívásainak, a 
munkahelyi karrierjének meg tudjon felelni, hozzátartozik az aktív tömegsport is. Megkérdezi, hogy 
néz ki a helyzet ezekben a megújult városi stadionokban, sporttelepeken. Tudna-e beszámolót adni 
két percben, milyen feltétellel vehetik igénybe a kocogók ezeket a sporttelepeket.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, 
a vitát lezárja. 
A sporttal kapcsolatos kérdések megválaszolásra megadja a szót Rakaczki Zoltánnak. 
 
Rakaczki Zoltán: Először Dr. Kovács László képviselő úr kérdésére válaszol. A létesítmény 
fejlesztésekkel egyre inkább teret fog nyerni a tömegsport, és erre is irányul a szabadidősport, az 
amatőr versenyzés. Már most is folyamatosak a szabadidősport témájú, a rendszeres mozgást 
elősegítő, illetve figyelemfelkeltő rendezvények. Ha csak az idei évet nézik, a város versenynaptára 
jelentősen bővült, a Vivicittatól kezdve számos olyan lehetőség volt, – megemlíti itt a Tour de 
Hongrie-hoz kapcsolódóan megrendezett Bike Day-t –, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, 
hogy fiatalok, idősek, családok, könnyen be tudjanak csatlakozni. Ahogy korábban is említette, 
például egy vízilabda arénának a megépülésével több lesz a vízfelület, lehetősége lesz a lakosoknak 
egyre nagyobb időben igénybe venni ezeket a létesítményeket. Vannak olyan fejlesztések akár a 
DVTK Stadion, vagy MVSC labdarúgópálya, amelyik egy NB. III. szintű pálya, ami alapvetően a 
versenysportot és az utánpótlást szolgálja ki. De vannak olyan létesítmények, ilyen az Ifjúsági 
Sporttelep – nagyon örül, hogy Hollósy András képviselő úr megemlítette –, ahol folyamatban 
vannak és a jövőben is várhatóak fejlesztések, amely gyakorlatilag a nyitott kapuk sporttelepe, és a 
jövőben egyre színvonalasabb körülmények között fogja tudni fogadni a lakosságot. Érkeztek még 
kérdések a Miskolc Sport Nonprofit Kft. alapításával kapcsolatban. Induláskor a Miskolci 
Sportcentrum munkatársai és vezetése fogja ellátni az ezzel kapcsolatos feladatokat egyfajta plusz 
feladatként addig amíg, eljutnak oda, hogy a szövetségekkel előzetesen egyeztetett forrásokat le 
tudják hívni. Bizonyos sportágak felkarolásával meg fognak nyílni olyan források, amelyből 
nagyrészt finanszírozni tudják majd ennek a sportszervezetnek, gazdasági társaságnak a működését. 
Az MVSC Sportteleppel kapcsolatban elmondja, hogy ott is az a cél, hogy a telepet a város 
létesítményeinek üzemeltetésével foglalkozó cége vegye át a jövőben és üzemeltesse. A sporttelep 
korábban a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében volt, ők működtették, de nem egy igazán 
jó konstrukcióban, hiszen ők nem tudták a jó gazda gondosságával működtetni a létesítményt. Ha 
van egy városi sportszervezet, amelyik bérleti díjakra tud pályázni, akár az MVSC-vel közösen, a 
labdarúgásban a TAO segítségével bérleti díjakat tud lehívni, akkor sokkal jobb feltételek mellett 
tudja majd üzemeltetni, és pénzt tud megtakarítani ahhoz, hogy folyamatosan legyenek a 
fejlesztések. Az MVSC Sporttelepnek nemcsak az üzemeltetése tud majd így a jövőben rendeződni. 
A sportszervezet alapítását követően, amelyben az MVSC szerepet vállal, ennek az összefogásnak 
köszönhetően az MVSC, illetve a labdarúgás TAO-jának köszönhetően például további olyan 
fejlesztés valósulhat meg, mint a jelenlegi salakos pálya helyén egy új műfüves nagypályának az 
építése. Az MVSC Sporttelep helyszíne lesz az Egyetemi Játékoknak, amihez kapcsolódóan már 
egyeztetések folynak további bővítésekről, fejlesztésekről.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Polgármesteri Biztos Úrnak a válaszát. 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint az Önkormányzat költségvetésével és 
vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával folytatják munkájukat. 
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Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati 
rendelet módosítására és kapcsolódó döntések 
meghozatalára (I. féléves korrekció) 

 
Meghívó szerinti 2. napirend:  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból 
történő kivonás tárgyában, valamint 
vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 3. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatának módosítására 

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

meghozatalára 
 
Meghívó szerinti 8. napirend:  Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyására 

 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 1. napirendhez Pakusza Zoltán képviselő úr 3 
módosító indítványt nyújtott be, valamint az 1. sürgősségi napirendhez előterjesztői módosító 
indítvány került benyújtásra. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 1., 2. és 3. napirendi előterjesztés 
elfogadását többségében, míg a sürgősségi 1. napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1. és 3. napirend 
elfogadását – mind a rendelet, mind a határozati javaslatok esetében – többségében 
támogatta. A 2. napirend vonatkozásában a rendelet megalkotását többségében, a határozati 
javaslatot egyhangúlag támogatta, míg a meghívó szerinti 5. és 8. napirend kapcsán 
egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend rendelet módosítását többségében 
támogatta, az I. határozati javaslatot többségében, míg a II. határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatta. A 2. és 5. napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 1. 
napirendi előterjesztés rendeletét és két határozati javaslat elfogadását többségében 
támogatta. 

 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi előterjesztés rendelet és két 
határozati javaslat elfogadását többségében támogatta. 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi előterjesztés 
rendeletét és két határozati javaslat elfogadását többségében támogatta. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: A Fidesz-KDNP Pártszövetség a Miskolcon élők, a szavazópolgárok bizalmát 
elnyerve 2010. óta építi ezt a várost. A kezdetekben nyilván egy válságból kivezetve, és 2012-től 
egyre erőteljesebb mértékben a fejlődésre, gyarapodásra állítva a várost. Féléves korrekcióját 
tárgyalják a költségvetésnek. Örömmel jelenthetik be, hogy bár nagyon lassan, de érkeznek azok a 
források, melyeket a város szerepvállalásával és a miskolciak munkájának köszönhetően elnyert. Így 
több 10 milliárd forint már látható módon fejlesztések, eredmények, elképzelések formájában is 
megjelenik ebben a városi költségvetésben. Rövid időn belül a források megjelennek a miskolciak, 
az itt élők, az itt dolgozók mindennapi életében is. Ez azt jelenti, hogy közel 8 milliárd forint a 
Modern Városok Program keretében már beépítésre került ebbe a költségvetésbe, és további, közel 
30 milliárd forint a TOP keretében is megjelenésre került. A konzultációnak köszönhetően olyan 
formában, ahogy ez a miskolciak számára a leghasznosabb. A Fidesz-KDNP választási 
programjában az volt benne, amit a miskolciak kértek. Kértek egy élhető, egy biztonságos és egy 
jövőképet adó várost. Úgy vélik, hogy Miskolc minden tekintetben egyre inkább megfelel ennek a 
kérésnek. A városvezetés munkájának köszönhetően ezt az ígéretüket teljesíteni tudják. Annak 
érdekében, hogy ne csak általánosságban említse azt, hogy fejlesztések jönnek a városba, néhány 
konkrétumot is felelevenít a költségvetésből. A Modern Városok Program keretében meg fog 
kezdődni a Tapolca Fejlesztési Program a következő időszakban, ez a Tapolcai Strandfürdő II. 
üteme. Folytatódik a Vár fejlesztése, ahogy az ipari parkok fejlesztése is, nagyjából ugyanebben az 
ütemben, mint ahogy a mai Közgyűlés napirendjében nem egy ilyen intézkedés szerepel. A TOP-
os pénzekből további, közel 7 milliárd forintot kívánnak Miskolc útfejlesztésére fordítani. Ennek 
egyik oka az, hogy a miskolciak tudjanak közlekedni, valamint az, hogy a város iránt érdeklődők is 
azt lássák, hogy infrastrukturálisan egyre fejlettebb Miskolc. Hangsúlyozza, el fog kezdődni a 
belváros fejlesztése, a Miskolci Főtér Program, melynek egyik eleme a történelmi Avas fejlesztése 
is, és egyre szorosabban és szervesebben be fog kapcsolódni a város életébe. Elindul a Diósgyőri 
Városközpont fejlesztése, valamint óvodák, iskolák energiahatékonysági racionalizálása, további 
orvosi rendelők felújítására is sor kerül. Mindezeken felül tovább fejlesztik a szociális ellátást, a 
piacokat. Úgy gondolják, hogy minden olyan intézkedés, minden olyan apró forint, ami a városba 
érkezik, mind-mind azt a képet szolgálja, amit a miskolciak kértek és ígértek nekik. Egy élhetőbb, 
egy biztonságos és egy jövőképet adó Miskolcot a miskolciaknak.  
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: 2018. évi költségvetés módosításához értek, amely egyrészről 
törvényi kötelezettség, másrészt az ésszerűség is indokolja. Miskolc város költségvetése 
kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodást tett lehetővé az év folyamán. Alapjait elsősorban az évről-évre 
emelkedő helyi adóbevételek teremtették meg. Ennek köszönhetően sem 2016., sem 2017. évben 
a költségvetésében nem tervezett az önkormányzat hitelfelvételt. A bevételek stabilan biztosították 
a működés alapvető feltételét, elegendő forrást biztosítottak a tervezett beruházások és a 
fejlesztések önerejéhez is. A bevételeket a város nagyon szépen teljesítette. A helyi adóbevételek 
évről-évre folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak, amely egyértelmű összefüggésben van a 
helyi gazdaság erősödésével, a turizmus fejlődésével. Mindez megteremti a stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás alapját. Ezen beruházások a város szinte valamennyi területét felölelik, ahogy az 
úthálózat fejlesztése kapcsán, az egészségügyi alapellátás, a szociális, az óvodai és bölcsődei ellátás, 
az energetikai fejlesztések területén egyértelműen látható. Megemlíti a turisztikai és ipari park 
fejlesztéseket is, amelyek hozzájárulnak a város gazdaságának további fejlődéséhez is. Összefoglalva 
megállapítható, hogy az önkormányzat 2017. évben is sikeres évet zárt, ami 2018-ban természetesen 
folytatódik. A városban olyan nagyságrendi fejlesztések kezdődtek meg, illetve folytatódtak, 
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amelyek hosszú évekre meghatározzák Miskolc jövőjét és gyönyörű gazdasági tendenciával 
emelkedő képet mutatnak. 
 
Dr. Kovács László: A meghívó szerinti 1. és 5. napirend vonatkozásában kért szót. A költségvetés 
vonatkozásában egy rövid visszatekintést kíván tenni a költségvetés 2010. óta történő helyzetéről. 
Amikor a jelenlegi városvezetés, Polgármester Úr és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség átvette a 
város vezetését, akkor ebben a vonatkozásban Miskolcon siralmas állapotok voltak. A város ekkor 
több mint 3,5 milliárd forinttal költött többet, mint akkor az aktuális bevétele volt. Ha ezt követően 
a Magyar Kormány nem dob mentőövet Miskolcnak, és nem vállalja át a 35 milliárdos felhalmozott 
adósságot, akkor ez a város már rég csődbe ment volna. Az azóta eltelt időben a gazdasága 
stabilizálódott. A kiszámítható és fegyelmezett gazdaságpolitika, az ipari parkok kialakítása, új 
munkahelyek teremtése olyannyira eredményes volt, hogy az első két év romeltakarítása után, 2012-
ben a város gazdasága elkezdett fejlődni, nőttek az iparűzési adóbevételek. Most, nyolc évvel azután 
a fegyelmezett munka után elmondhatják, hogy Miskolc egy stabilan fejlődő, gazdaságilag erősödő 
nagyvárossá vált, ahol nemcsak kopogtatnak, hanem már le is telepedtek e befektetők. Jelenleg is 
nő az iparűzési adóbevétel, csaknem kétszerese a 2010-es számnak, de az idegenforgalmi 
adóbevételek is gyakorlatilag megduplázódtak az elmúlt években. Az országos GDP tavaly 4% 
felett emelkedett, ezen belül Miskolcé 7% feletti volt.  
A meghívó szerinti 5. napirendi pont ómassai káreseménnyel kapcsolatos, így mint a terület 
önkormányzati képviselője szeretne néhány gondolatot elmondani. 2018. június 11-én éjszaka olyan 
felhőszakadás történt a Bükk, ezen belül Ómassa területén, amely úgynevezett villámárvíz volt. Ez 
a településrészen lévő aszfaltos út mindkét oldali padkáját kimosta, a főutcán az útburkolat 450 
méter hosszan megrongálódott, egyes részei gépjárművel is járhatatlanná váltak, a vízelvezetés 
mintegy 350 méter hosszban szintén megsérült és a közműaknák teljesen kimosódtak. Aki azokon 
a napokon járt Ómassán, az láthatta, olyan látvány tárult elé, mintha bombákat dobtak volna le 
azon az útszakaszon, és gyakorlatilag nem lehetett közlekedni. Köszönetét fejezi ki az illetékes 
szakembereknek, hogy az első havária kárelhárítás megtörtént és járhatóvá vált az út. Megjegyzi, ez 
még messze nem elég. Azért is szeretne köszönetet mondani az illetékeseknek, a Hivatalnak, hogy 
a magyar szabályoknak megfelelően eljártak a vis maior lehetőségek vonatkozásában, nyolc napon 
belül megtörtént a kárrögzítése a Minisztérium által működtetett rendszerben. Június 11.-e után a 
Miskolc-Ómassa főút, útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása tárgyában vis 
maior esemény bejelentése megtörtént. Nagyon örül annak, hogy közel 130 millió forint értékben 
– 30%-os önrésszel – megtörténik remélhetőleg jövő évben az érintett útszakasznak a teljes 
felújítása, illetve az eredeti állapot visszaállítása. Van egy nagyon fontos dolog, amire szeretné 
felhívni az illetékesek figyelmét. Ómassa azok közé a hegyvidéki településrészek közé tartozik, 
amelyek nem a szerencsésebb városrészek. Most úgy tűnik, hogy 1-2 évente ismétlődnek azok a 
haváriák, azok a vízkárok, amelyek azt az érzetet kelthetik bennük, hogy amit egyik éven 
megcsinálnak – Kőműves Kelemen-i helyzet áll fenn – a következő évben a károk lerombolják. 
Felhívja ismételten a figyelmet, hogyha nem tudják elérni azt, hogy a településrész, Ómassa falu 
felett a vízelvezetés hosszútávon biztonságosan megoldásra kerüljön, akkor hiába végzik el ezt a 
típusú helyreállítási munkálatokat rövidtávon belül, középtávon belül ismételten meg fog történni 
ez a természeti csapás, és ugyanebben a helyzetben lesznek. 
 
Badány Lajos: A költségvetés I. féléves korrekciójánál látható, hogy a 2018. évi beruházások döntő 
részét is a tavalyról áthúzódó, el nem végzett feladatok adják, amelyek a zárszámadási rendelet 
átvezetését követően több, mint kétszeresére emelték a költségvetés főösszegét. Új elemként 
szerepel a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló 255 milliós ipari park fejlesztés, 
melynek összegét az előterjesztő a saját felhalmozási bevételek során állította be a módosított 
költségvetésben. Az uniós pénz és állami támogatás továbbra is jelentős mértékben áramlik be a 
városba, amely látványos beruházások elvégzését teszi lehetővé. Ezek a forráslekötések már ebben 
az uniós támogatási ciklusban döntően megtörténtek, megjegyzi, a kormányhoz közelálló cégek 
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által, 2020-ra pedig kifutnak. Ezért aggodalomra ad okot a felhalmozási bevételeken belül, továbbra 
is nagyon alacsony az önkormányzat saját bevételeinek aránya. Bár az előző évekhez képest a 
benyújtott módosított költségvetés szerint ez javuló tendenciát sugall, a valós teljesítmény a 
zárszámadások során ettől rendre sokkal rosszabb. Emlékeztet a tavalyi évre, amikor a 2,4 
milliárdos, tervezett saját felhalmozású bevételekből a zárszámadásra mindössze 500 millió teljesült, 
tehát a módosított előirányzat egyötöde. A beruházások 90%-át uniós és állami támogatásokból 
tervezik finanszírozni, ami azt jelenti, hogy a várost továbbra is az uniós támogatások tartják életben, 
ennek elapadása drasztikus visszaesést fog eredményezni a beruházások terén. Az európai 
gazdaságot jellemző konjunktúra Miskolcon is érezteti hatását, bár közel sem a rendelkezésre álló 
uniós forrásoknak megfelelő mértékben. Miközben a támogatási ciklus egyik legnagyobb 
haszonélvezője éppen Magyarország, a források felhasználása az állami szintre emelt törvényesített 
korrupció okán rendkívül pazarlóan történik. Az előbb említett általános gazdasági fellendülés okán 
a városvezetés minimális adóbevétel növekedéssel számol, ami örvendetes tény lehetne, viszont 
Miskolc lakosságmegtartó ereje nem javul ezzel egyidejűleg. Ez, a lakosságszámra vonatkoztató 
adóerő növekedésén keresztül a kormányzati támogatások csökkenését eredményezi. A város 
lakosságmegtartó erejét csak a helyi bérszínvonal emelkedése javítaná, ami továbbra is messze 
elmarad az országos átlagtól. A felzárkózás másik gátja az, hogy az elvándorló szakképzett 
munkaerőt a városba újonnan betelepülő, és a szegregátumokban gyors ütemben elszaporodó 
szociális és oktatási helyzetéből adódóan félanalfabéta népesség kompenzálja, amely az 
értékteremtő munkavégzésre gyakorlatilag alkalmatlan. Ez a tendencia az egyes speciális szaktudást 
igénylő területeken már akkut munkaerő-hiányt okoz. Részben ez is akadálya a magas hozzáadott 
értéket teremtő beruházások a városban történő megtelepedésének. Míg a város működése, ha 
szűkösen is, a saját bevételekből és az állami támogatásokból elvegetál, egyre nagyobb fizetési teher 
hárul a Holding tagvállalatokra. A Holding 2017. évi zárszámadásában közzétett 33 milliárdos 
hosszútávú fizetési kötelezettség igen nagy teher a város cégei számára, akiknek ezen kiadásokat 
vagyonfelélés nélkül kellene kigazdálkodniuk. A város publikus hitelállománya 3,5 milliárd, ami az 
előttük görgetett feladatok elvégzésével folyamatosan emelkedik. A tárgyévre tervezett 4 milliárdos 
hitelfelvételből eddig a város közel 2 milliárdot hívott le, ami a hosszútávú hiteltörlesztési 
kötelezettségek masszív növekedését eredményezi. A módosított költségvetésből látható, hogy a 
2018-ra tervezett 500 milliós hiteltörlesztés 3 éven belül kétszeresére, több mint 1 milliárdra fog 
emelkedni. A város látens adóssága viszont ettől jóval magasabb, és ez a Holding tagvállalatoknál 
rejtőzik. Példaként említi a gázüzemű buszbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 
formáját. 
 
Molnár Péter: Nem könnyű megszólalnia egy ilyen negatív hozzászólás után, mert olyan képet 
kaptak, mintha minden negatív lenne, a jövő is oly’ sötét lenne. A miskolciak többsége és a Fidesz-
KDNP Frakció tagjai is nem egészen így látják, nem egészen így vélekednek a költségvetésről, mint 
ahogy a Jobbik új frakcióvezetője felvázolta az imént, és szerencsére, nem is ez a valós kép. Muszáj 
picit reagálnia, mert mintha kritikus hangot ütött volna meg, mintha nem örült volna annak 
Frakcióvezető Úr, hogy állami és EU-s források érkeznek Miskolcra. Mint minden miskolci, így ő 
is örült annak, hogy ezekből a forrásokból szinte minden orvosi rendelő megújult, mint ahogy a 
bölcsődék, óvodák és iskolák is korszerűsítésre kerültek, megújultak. Nem érti, mi ezzel a probléma. 
Mintha a CNG buszokat is kritizálta volna Frakcióvezető Úr. Azt tapasztalja, amikor ezekre a 
buszokra vagy az új villamosokra felül, hogy minden miskolci örömmel foglal helyet ezeken és 
büszkék arra, hogy ilyen modern és fejlett, XXI. századi közösségi közlekedése van a városnak. 
Minden szeptemberben a költségvetés korrekcióra szorul, ami nem probléma, hanem egy teljesen 
természetes folyamat. A költségvetés elfogadását követően az év során vannak változások, olyan 
dolgok, amelyekre plusz kiadásokat szükséges költeni. Ebben a korrekcióban is ezt láthatják, és 
támogatni is fogják. Teljesen természetes, hogy támogatja a Frakciószövetségük azt, hogy a 
Városgazda Kft.-t kicsit jobban meg kell támogatni, hiszen egy elhúzódott, kései tél miatt több 
pénzt kellett költeni az utak karbantartására, síktalanítására. A lényeg számukra, hogy egyensúlyban 
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van Miskolc költségvetése, stabil a gazdálkodás, már nem 2010. előtti időszakokat idézik, a 
hiánygazdálkodást, hanem stabil gazdálkodásról lehet beszélni. Ebben nagy szerepe volt a 
kormányzatnak, hogy azt a 35 milliárd forintos tartozást átvállalta az Önkormányzattól. Kiemel 
néhány pozitívumot a költségvetésből, 12 millió forintot fordítanak arra, hogy a Nemzeti Színház 
épületvillamosságát korszerűsítsék, 10 millió forintot a Rákóczi Ferenc Könyvtár padlófelújítására. 
Nem sorolva tovább, hangsúlyozza, a költségvetés csupa pozitívumot tartalmaz, ezért is támogatják 
ezt a költségvetést és ezt a költségvetési korrekciót. 
 
Glatz Katalin: Az 1. napirendhez kíván hozzászólni. Még jól emlékszik azokra az időszakokra, a 
2010. előtti évekre, amikor a folyamatos intézményi karcsúsítások ellenére sem nőttek az intézményi 
költségvetések. Nőttek viszont az intézmény költségvetését érintő elvonások. Ennek köszönhetően 
mára áldatlan állapotokat örökölt a jelenlegi városvezetés. 2012-től szerencsére folyamatosan 
fejlődik a város gazdasága, nőnek az iparűzési adóbevételek, új munkahelyek jönnek létre, stabilitás 
van a fejlesztésekben. Miskolc egy fejlődő, erősödő nagyváros. Ennek köszönhetően ma már meg 
tudja tenni, hogy az intézményeinél jelentkező plusz igényeket, mint például az iskolai étkeztetés 
vagy az óvodai felszerelés biztosítása, ezeket is finanszírozni tudja. Számára nagy öröm, hogy az 
óvodák költségvetésében rendelkezésre áll az az összeg, közel 20 millió forint, amelyből biztosítani 
tudják a gyermekek számára a tisztasági felszereléseket, amit az évek hosszú során keresztül a 
szülőktől kellett támogatásként bekérniük. Volt olyan óvoda is, ahol a tisztítószerre is a szülőktől 
kellett úgynevezett csoportpénzt összeszedniük. Ma már szeptembertől kezdődően ez megszűnt, 
nem a szülőknek kell megvásárolnia negyedévente a gyermekek tisztasági felszerelését, ezt a 
továbbiakban az önkormányzat biztosítja a számukra. Az olyan gyermekvállalást és 
gyermeknevelést ösztönző kormányzati intézkedések mellett, mint például az ingyenes étkeztetés, 
az ingyenes tankönyvellátás, az emelkedő családi adókedvezmények, Miskolc ezzel az 
intézkedésével további segítséget nyújt a gyermekeket nevelő családoknak. 
 
Dr. Simon Gábor: Felszólalásában elmondja, hogy a Fidesz-KDNP frakcióvezetői 
hozzászólásának közös pontja volt, hogy a 2010. év előtt minden rossz volt, azóta pedig minden 
jó. Véleménye szerint csak szóvirágok hangzottak el, tények pedig nem. A tárgyalandó előterjesztés 
kapcsán, a költségvetés tárgyalásánál muszáj számadatokat mondani. Kéri Képviselőtársait, hogy 
nézzék meg az egyensúlyban lévőnek mondott költségvetési főösszegeket, mely szerint 
megszavazásra kerülne az, hogy 2018. évben Miskolc város bevétele 64 milliárd Ft, a kiadása pedig 
85 milliárd Ft. Összehasonlításként elmondja, hogy egy család életében ez azt jelenti, hogy 64 ezer 
Ft-os a bevétele és 85 ezer Ft-os kiadása, azaz 21.000 Ft hiánya van. Ez a város költségvetésében 
21 milliárd Ft hiányt jelent. Ezt az egyensúlynak nevezettet mondja szóvirágnak, hiszen véleménye 
szerint a tényekkel köszönő viszonyban sincs. Különösen aggasztónak tartja, hogy ebből az óriási 
hiányból majdnem 2,5 milliárd Ft a város működési hiánya. Tehát nem csak a fejlesztéseknél szállt 
el a költségvetés, hanem a működés egyensúlyának tartása sem biztosított. Vissza utal Soós Attila 
képviselő úr felszólalására, melyben a Modern Városok Programját említette. Ennek kapcsán 
elmondja, hogy ezt, ebben az épületben 2015. április 21. napján jelentette be a Miniszterelnök. 
Emlékeztet arra, hogy akkor elmondta Miniszterelnök Úr, hogy Miskolcnak a Modern Városok 
Program keretében öt célkitűzése van. Az egyik az autópálya, mely 2018. évre nem épült meg. A 
másik az Okos Város Projekt, melyet véleménye szerint a kamerarendszerrel tévesztenek össze. 
Ebből három és fél év alatt nem valósult meg semmi. A harmadik ígéret egy 1.000 ha-os ipari park 
volt, ebből szintén nem valósult meg semmi. Kérdezi, ha a kormánypárt ígérete megvalósul és 
Miskolc három és fél év alatt az 1.000 ha-os ipari parkot megcsinálja, akkor a BMW a 400 ha-os 
igényével Miskolcot választotta volna-e? Mert az látszott, hogy a jelen városvezetés által felkínált 
hernádnémeti terület nem kellett a cégnek. Ismét Soós Attila képviselő úr felszólalását idézi, 
miszerint „szuper a Miskolc-Tapolca II. üteme”. Kéri Képviselő Urat, hogy olvassa el a 
Miniszterelnök Úr szavait, melyet 2015. április 21-én Dr. Kriza Ákos polgármester úrral együtt 
nyilatkozott. Ezt felolvassa: „3 milliárd Ft-os fejlesztés után, 5 milliárd Ft-tal folytatódik rögtön a 
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Tapolcai Strand fejlesztése és a Tapolcai Strandon 2017-ben lehet fürödni”. Összegzésként 
elmondja, hogy ebből nem valósult meg semmi. Az ötödik ígéret a Diósgyőri Vár fejlesztése volt. 
Az utolsó átadás óta több, mint négy év telt el. Tovább sorolja az elmúlt időszak egyéb ígéreteit. A 
megemlített főtér kapcsán hét éve volt egy közösségi tervezés, mely óta nem történt semmi. 
Emlékeztet, hogy korábban bejelentették, hogy nagyon szuper kormányhatározat van az „Y”-híd 
megépítéséről. A MÁV telepet szanálni kell, és hamarosan indul az „Y”-híd építése. Ennek az 
építése nem kezdődött el. Emlékeztet, hogy nem régen borzasztó látványtervekkel rémisztgették a 
miskolciakat, melyre azt mondták, hogy intermodális csomópont. Kérdezi, hogy hol van az 
intermodális csomópont. Összességében elmondja, hogy a Modern Városok Programból az elmúlt 
négy évben semmi nem valósult meg, a város költségvetése pedig sajnos nincs egyensúlyban.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Azokat a fejlesztéseket, melyeket Képviselő Úr felsorolt, elő kell 
készíteni. Nagy részük az előkészítésen már túl van, van ahol a közbeszerzési eljárás is már 
lefolytatódott, van ahol elkezdődtek a munkák. Többek között a kamerarendszer kiépítésében. 
Véleménye szerint, ha Képviselő Úr figyelt volna, vagy érdeklődik a Polgármesteri Hivatalban, 
akkor ezekre már korábban választ kapott volna. A Tapolcai Strand és a Diósgyőri Vár esetében a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása már megtörtént, jelenleg a kiértékelés szakasza zajlik. Kéri 
Képviselő Urat, nézze meg a történések rendjét, hogyan fognak elkezdődni és folytatódni a 
fejlesztések a közeljövőben. A költségvetés egyensúlyával kapcsolatosan elmondja, hogy mindig 
van egy sor, amit, véleménye szerint, Képviselő Úr elfelejt elolvasni, ezt idézi: „finanszírozási 
bevételek 21.925.623.900 Ft”, mellyel egyensúlyban van Miskolc város költségvetése. Kéri, olvassa 
ezt is el Képviselő Úr.  
 
Dr. Tompa Sándor: Soós Attila képviselő úr felszólalásához kapcsolódva elmondja, hogy most 
egy szép új világ kerül bemutatásra a sajtón, a médián keresztül, amelyben minden bizonnyal azok 
is benne vannak, melyekről Soós képviselő úr beszélt. Azonban az „Y” –híd, a Kandó tér és az 
1.000 ha-os ipari park építéséről, a Gömöri intermodális csomópontról, a Fő térről vagy a 
Mezőkövesddel közös repülőtér fejlesztésről (mely közel 10 éve indult el) egy szó sem esett, illetve 
nem tudnak róla a miskolciak. Véleménye szerint azért nem tudnak róla, mert a sajtóban csak olyan 
üzenetek jelennek meg, melyek a jelen városvezetésnek fontosak. Ehhez eddig a Miskolci 
Kommunikációs Kft. adta a hátteret, mára már az Észak-Magyarország is a pozitív üzeneteket 
fogalmazza csak meg és közvetíti a miskolci lakosság felé. Miközben a most tárgyalandó 
költségvetés első félévi módosítása, kulturális célú támogatások címén, 295 millió Ft-ot szándékszik 
odaadni a Miskolci Kommunikációs Kft-nek. Elmondja, hogy miskolci emberek kérdezik tőle, hogy 
mire ez a rengeteg pénz, miből működik ez az ingyenes újság, miből működik ez a Televízió és a 
kapcsolódó különböző szolgáltatások? Kérdezi, miért jó ez a miskolciaknak? Valós számok 
ismerete nélkül gondolja, hogy a 295 millió Ft közpénzen túl a Miskolc Holding tagvállalatai is évi 
százmilliós nagyságrendű támogatásokat, reklám bevételek és egyéb címen juttatnak el a Miskolci 
Kommunikációs Kft-hez. A miskolciak pedig azt tudják meg, amit Soós Attila képviselő úr és 
Polgármester Úr elmond arról, hogy hol van az „Y”-híd, miért nincs a Kandó téren építkezés, miért 
nincs 1.000 ha-os ipari park, miért felejtődött el a Mezőkövesddel közös repülőtér fejlesztés – ami 
állítólag a BMW döntésének kulcsa lehetett volna – miért nincs még mindig Fő tér, miért nincs 
Gömöri intermodális csomópont? Véleménye szerint ezeket nem tudják meg a Miskolci 
Kommunikációs Kft. szócsövein keresztül.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Minden képviselőnek kötelessége a lakosság tájékoztatása. 
Emlékeztet, hogy jelen ülésen feltett kérdéseit Képviselő Úr minden ülésen felteszi a Televízió 
nyilvánossága előtt, melyekre mindig választ is kap. A mostani ülésen nem kívánja újra 
megválaszolni ugyanazokat. Kéri a Tisztelt Képviselő Urat, hogy a korábbi üléseken, ugyanezen 
kérdésekre kapott válaszok alapján szíveskedjen tájékoztatni az érdeklődő miskolciakat. Az „Y”-
híd kapcsán, kiviteli szinten készen vannak az anyagok, az Országos Infrastruktúra Fejlesztési 
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Központ ki fogja írni a közbeszerzési pályázatot, a Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés 
van róla. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezek olyan infrastrukturális fejlesztések, melyek 
előkészítése 2-3 évet is igénybe vesz. Az előző városvezetés idején 10 év alatt nem történt semmi, 
megépítettek egy dolgot, a Szinva-teraszt és mást nem. A jelen változásait csak az nem látja, aki 
nem megy az utcára vagy sötét szemüveget hord. Kéri Képviselő Urat, ha tényleg a miskolciak 
között jár, akkor vessen egy pillantást arra a pezsgő életre, mely Miskolc belvárosát jellemzi, a 
városban lévő kulturális kavalkádra. Mindezek azt bizonyítják, hogy a miskolciak jól érzik magukat, 
végre újra mernek büszke miskolciként élni Miskolcon.  
 
Pakusza Zoltán: Elmondja, hogy a költségvetés korrekciójához három darab módosító javaslatot 
nyújtott be. Mindhárom a választókörzetének fejlesztését hivatott szolgálni, jórészt infrastrukturális 
fejlesztések. A Munkás utca járdaszakaszának egy részének a rekonstrukciója, mely balesetveszélyes. 
Ennek költsége 1,5 millió Ft költségvetési korrekciót jelentene. További kettő útfelújítás szerepel a 
módosító javaslatában. Elmondja, hogy az elmúlt négy évben a képviselői alapból is igyekezett az 
infrastrukturális fejlesztéseket végigvinni a választókörzetben. Négy év alatt, hat utca újult meg a 
képviselői alapból, a Pálya utca, a Bányamécs utca, a Som utca, a Jószerencse utca, a Bimbó utca, a 
Fátyolka utca kettő ütemben, illetve a Bellervölgy utca I. üteme készült el. Nyilvánvalónak tartja, 
hogy a választókerületi fejlesztési alap ehhez nem elegendő, hiszen konkrét példaként említi a 
Fátyolka utcát, melynek a terveztetése 10 millió Ft volt. Ezért kéri a központi költségvetés 
támogatását. Kéri a módosító javaslatainak a támogatását.  
 

- Az ülést Dr. Kiss János alpolgármester vezeti. - 
 
Szécsényi Marianna: A 2018. évi költségvetésről szóló tények és adatok arról tanúskodnak, hogy 
a Fidesz-KDNP-s városvezetés és kormányzati együttműködés eredményeként a város 
gazdálkodása stabil, sőt dinamikus növekedési pályára állt. A Rendészeti Bizottság elnökeként 
fontosnak tartja megjegyezni, hogy a miskolci közbiztonsági programok anyagi és személyi feltételei 
2018. évben is biztosítva vannak. A biztonsági kamerarendszer nagyszabású fejlesztéséről 
elmondható, hogy az évben új szakasz veszi kezdetét. A költségvetési korrekció időközi módosítása 
egy bevett gyakorlat, ha az előterjesztést elolvassuk, az a benyomásunk, hogy megfelelő és tudatos 
felelősségvállalásról van szó. Felelősségteljes gazdálkodás van Miskolcon, úgy fejlődik a város, hogy 
közben nem adósodik el. Stabilitás van a fejlesztésben és kiszámítható források mentén fejlődik a 
város. Egy konkrét pontot kiemel a korrekcióból, az eltelt időszakban az ipari parkok kialakítása, 
új munkahelyek teremtése olyan sikeres volt, hogy elkezdett a város gazdasága fejlődni. A Spinto 
Hungária gyár átadásán vett részt, ahol Szíjjártó Péter miniszter úr beszédéből egy mondatot emelne 
ki, mely magát a tényt támasztja alá: „Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe érkezett a legtöbb 
beruházás az első hat hónapban, így elmondható, hogy legalább olyan versenyképes a keleti 
országrész, mint a nyugati.” Nem csak Miskolc-Szirma területi képviselőjeként, hanem mint ott élő 
lakosként is tapasztalja azt a pozitív változást, ami mind a lakosságszám növekedésében, mind a 
munkahely teremtésben is egyaránt megmutatkozik. Ez többletfeladatot is jelent számára, mint 
képviselő, ezt alátámasztja az elmúlt időszakban az intézményvezetőkkel folytatott tárgyalás is, ahol 
elhangzott, hogy ugrásszerűen megnőtt a beiratkozások száma. Összefoglalásként a költségvetés 
korrekciója kapcsán elmondja, hogy Miskolc város a fejlődés útján jár, ezt a megkezdett úton való 
haladást a kiszámítható források mentén kell követni, amellyel erősödik Miskolc város lakosságának 
lét- és közbiztonsága is.  
 
Révész Péter: A harmadik napirendi ponthoz kíván hozzászólni, azon belül a lyukóbányai szociális 
ellátó létesítéshez. Maga a létesítés kezdeményezését támogatja, de kérdésként fogalmazza meg, 
hogy mi indokolja, hogy a lyukói szociális ellátó létesítményt a közbeszerzési törvény szerinti 
kivételes státusz illeti meg, és mi indokolja a főszabálytól való eltérést?  
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Dr. Kiss János alpolgármester: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy kérdésére majd írásban kapja 
meg a választ. Elmondja, hogy az előterjesztés az építési szabályzat vonatkozásában érintett. Ezzel 
szemben Képviselő Úr egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdést tett fel.  
 
Dr. Tompa Sándor: Folyatja az előbbi gondolatmenetét. Polgármester Úr azt mondta, hogy 
tájékoztassák a miskolci lakosságot, elmondja, hogy éppen ezért hozta szóba a Miskolci 
Kommunikációs Kft. 295 millió Ft-os támogatását, hiszen ez a szervezet nem a funkciójának 
megfelelően működik, nem teszi lehetővé, hogy a képviselők tájékoztassanak a véleményükről. 
Véleménye szerint ez megnyilvánul abban, hogy a városi televízió megszüntette a frakcióvezetői 
vitát, mondván, hogy érdektelenség van ez ügyben. A Miskolci Napló című heti ingyenes újságban 
elvétve fordulnak elő olyan vélemények ahol például az 1.000 ha-os ipari parkról, vagy az „Y”-
hídról szeretne valaki beszélni, mert nem jelenik meg. Szökőévenként előfordul, hogy ellenzéki 
vélemény jelenik meg, mely után rögtön ott a kormánypárti képviselő véleménye is. Fordítva nem 
szokott megjelenni. Ezért gondolja azt, hogy teljesen felesleges az adófizetők pénzéből 295 millió 
Ft-ot a Miskolci Kommunikációs Kft.-nek odaadni, mert csak a városvezetés szócsöve, nincs 
sajtónyilvánosságra lehetőség Miskolcon, nincs sajtószabadság, ahogy ezt a Márciusi Ifjak 
mondanák.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetési korrekciós 
előterjesztés egy fillérrel sem érinti a Miskolci Kommunikációs Kft.-t. Képviselő Úr hozzászólása 
nem volt tárgyszerű. 
 
Novák Józsefné: A meghívó szerinti 1. napirendi ponthoz kíván hozzászólni. Azonban mielőtt 
megtenné, elmondja, úgy látja, savanyú a szőlő az ellenzéki képviselőknek. Úgy gondolja, ilyen 
költségvetést nem tudtak volna prezentálni, ezért ez a sok kritika. A 2018. évi költségvetés a 
fejlesztések és beruházások költségvetése. Nem árt elismételni, hogy Miskolcnak stabil és 
kiegyensúlyozott a gazdálkodása. Hangsúlyozza, nem hiánygazdálkodást folytatnak, mint ahogy 
tették a szocialista elődök. Stabilitás jellemzi a gazdálkodást, nem hitelből kívánják megvalósítani a 
módosítások forrásigényét, hanem a költségvetésben keletkező megtakarításból, valamint az 
általános tartalékból. Miskolc város számára a legfontosabb az, hogy az egyensúlyt fenntartsa.  
Tompa képviselő úrtól szomorúan hallotta a kritikákat. Nyolc év. Régebbre menne vissza, 1972-
ben a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárat átadták. Kérdése, hogy azóta mit csináltak? Mert most, 
Miskolc város költségvetése 10 millió forintot adott felújításra, ami nem kevés összeg. A mai 
világban, amikor a kisgyerekek is már a mobilokat nyomkodják, nem pedig olvasnak. Igenis fontos 
az, hogy az olvasótábor rendezett körülmények között tudjon az épületben részt venni. A Miskolci 
Nemzeti Színház épületének villamossági rendszere 12 millió forint értékben kicserélésre kerül. A 
Diósgyőri Vár környezetének komplex felújítása a Modern Városok Program keretén belül, hazai 
támogatásként 6 millió 362 ezer forinttal kerül módosításra.  
 

- Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. - 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
A vitában felmerülő kérdések megválaszolására megadja a szót dr. Kiss János alpolgármester úrnak. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Röviden, néhány választ kíván tenni a költségvetéssel 
kapcsolatban megfogalmazott ellenzéki hozzászólásokra. A baloldal megrögzötten próbálja 
közgyűlésről közgyűlésre, vagy költségvetési vitáról költségvetési vitára meggyőzni a miskolci 
lakosságot, hogy a miskolci költségvetésnek stabilitási és egyensúlyi problémái vannak. Ennek fő 
harcosa Simon Gábor frakcióvezető úr, aki mindig óriási számokat szokott bemondani, hogy hány 
milliárdos lyuk van a miskolci költségvetésben. Most már a nonplus ultrát mondta, 21 milliárdos 
lyukat vélt felfedezni. Hozzáteszi, hogy 21 milliárd forintos lyukat magyarországi megyei jogú város 
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gazdálkodásával finanszírozni képtelenség lenne. Megnyugtat mindenkit, aki esetleg megijedt volna 
Frakcióvezető Úr felszólalása után, hogy semmilyen lyuk nem tátong. Lapozgatni kellett volna 
jobban a költségvetést, és akkor láthatta volna, a kiadások és a bevételek egyezően 81 milliárd 930 
millió forintot tesznek ki. A költségvetésben az is szerepel, a 2. szakaszában, hogy Miskolc város 
költségvetése 21 milliárd 925 millió forint finanszírozási bevétellel is számol, és ez be van építve a 
költségvetésbe. Tehát az a „feketelyuk” ezzel az összeggel kényelmesen betömésre kerül. 
Természetesen tisztában vannak azzal, hogy ez egy játék a számokkal, amit a baloldal folyamatosan 
megpróbál erőltetni. Azt kell mondja, hogy a költségvetési stabilitás, az nem kérdés. Nem is lehet 
a magyar jogszabályok alapján olyan költségvetést tervezni, amelyben nincs stabilitás. Gyermeki 
dolog ilyeneket emlegetni.  
A költségvetési stabilitás helyett inkább a gazdasági stabilitással foglalkozna. A költségvetés ugyan 
nagyon fontos dolog egy város életében, de úgy véli még fontosabb a gazdaság. A költségvetés arról 
szól, hogy a gazdaság által megtermelt pénzeket hogyan osszák szét. Mondhatni költségvetést szinte 
mindenki tud csinálni, viszont gazdaságot sokkal nehezebb, de nekik sikerült 2010-ben. Amikor 
mélypontján volt a város a szocialista időkben, akkor az iparűzési adóbevételek 5 milliárdra rúgtak. 
Ezt 2017-re 9,8 milliárd forintra sikerült emelni, és tudomása szerint 2018-ra 10 milliárd forint felett 
lesz. Ez azt jelenti, hogy sikerült megkétszerezni a város gazdasági teljesítményét. Reményeik szerint 
ez továbbra is ezt a pályát futja, adja a gazdasági stabilitást és a fenntarthatóságot annak a 
gazdaságpolitikának, amit Miskolc visz. Miközben az iparűzési adó nő és a gazdasági stabilitás egyre 
inkább kiszámítható és fenntartható, az történik, hogy Miskolc – úgy, ahogy Magyarország 
egyébként – a szocialistáktól megörökölt adósságállomány lebontásán dolgozik. Az 
adósságállományt és az eladósodottságot nem abszolút számban kell csak mérni, hanem az 
adósságállományt a mindenkori fizetőképességhez kell arányítani. 2010-ben – mikor átvették a 
várost – közel 35 milliárd forint banki adósságot nyögtek, az iparűzési adóbevételek pedig 5 milliárd 
forintra rúgtak. Ez azt jelenti, hogy a város eladósodottsága 700%-os volt. Ez mára a növekvő 
iparűzési adóbevételeknek és a csökkenő banki tartozásoknak köszönhetően 45%-os. 
Természetesen jó lenne, ha nulla lenne, de bár a szocialista időkben fordultak volna elő ilyen 
mutatók a miskolci költségvetéssel, gazdasággal kapcsolatban.  
A fejlesztések úgynevezett elmaradásának a kritikáját illetően válaszában csatlakozik Polgármester 
Úrhoz, felidézi, hogy amit a Fidesz-KDNP-s vezetés fejlesztési célul maga elé kitűzött 2010-től, azt 
eddig mind, egytől-egyig teljesítette. Egyetlen egy fejlesztést nem fejeztek be, megjegyzi, azt nem is 
a jelen vezetés indította, a Fűtőmű Fejlesztési Projektet, amit a szocialistáktól örökölték. Erről 
kiderült, hogy egy befejezhetetlen, gazdaságtalan és értelmezhetetlen projekt. Minden olyan vállalást 
viszont, amit megfogalmaztak, amit kitűztek maguk elé, mindet teljesítették. Nehéz követni az 
ellenzék szájából a kritikákat például Miskolctapolca vonatkozásában. 2010-ben, mikor az MSZP 
átadta a várost, Miskolcon nem lehetett strandra menni, mert mind zárva volt. Az a párt, amelyik 
ezt a produkciót tudta előállítani a fürdő-, strandkultúrával, teljesen jogtalanul hánytorgatja fel azt, 
hogy ezzel szemben jelen vezetés több mint 1 milliárd forintért újította fel és nyitotta meg újra a 
Selyemréti Strandfürdőt, és körülbelül 4 milliárd forintért tették ugyanezt a Miskolctapolcai Fürdőt, 
amiknek újabb fejlesztési fázisát kezdik nemsokára. Amikor egy-egy beruházás, projekt 
költségvetése milliárdokra, alkalmasint 10 milliárdokra rúg, akkor ezeket rendesen és tisztességesen 
elő kell készíteni, ha nem akarják az elődeik hibáit elkövetni. Különösen elő kell készíteni a 
fenntarthatóság vonatkozásában. A létesítmények üzemeltetése évente 100 millió forintos 
nagyságrendre rúghat, ezeket a finanszírozáshoz szükséges eszközöket csak akkor tudják rendesen 
előállítani, ha megfelelő fenntarthatósági terveket készítenek, és már a beruházások is ennek a 
jegyében zajlanak. Megnyugtat mindenkit, hogy a Diósgyőri Vár fejlesztése is tovább folytatódik, 
ahogy Tapolca fejlesztése is, mert Miskolcnak megvannak a gazdasági alapjai arra, hogy ezeket a 
fejlesztéseket folytassa.  
Még egy kritikát vissza kell utasítania, ami a Jobbik Frakciójából arra vonatkozott, hogy Miskolcon 
a gazdaságfejlesztésnek az iránya az olyan, hogy nem képes magas hozzáadott értékű vállalatokat a 
városba vonzani. Hangsúlyozza, ezt vissza kell utasítania, már csak azok a vállalatok nevében is, 
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akik éppen az elmúlt hónapokban tették le az alapkövet, vagy annak a vállalatnak a nevében, amely 
egy héttel ezelőtt nyitotta meg Magyarország egyik legmodernebb szerszámgép gyártó központját. 
Ezek a vállalatok főleg mérnököket alkalmaznak, magas kutatásfejlesztés és innovációs kapacitások 
állnak rendelkezésükre. Hangsúlyozza, Miskolc jelen pillanatban bármilyen európai versenyben, 
bármilyen befektetőért folyó versenyben helyt tud állni, tekintve akár a munkaerő minőségét, az 
infrastruktúrát, a képzési rendszert, az oktatás színvonalát, a lakáspolitikát és a városképet. Úgy véli 
ez a képesség, amelyet Miskolc megszerzett az elmúlt 8 évben a város gazdasági stabilitását, és ez 
által a jövőbeli költségvetési stabilitását is biztosítani fogja.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett 
napirendek tárgyalásával folytatják munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
Kéri, hogy akik nem a napirendek kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

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

 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a „Közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal” 
folytatják munkájukat. Megadja a szót a felszólalásra jelentkező képviselőknek. 
 
 
Hozzászólók: 
 
Pakusza Zoltán: Több problémával fordul a városvezetéshez.  
Ma már szóba került a csapadékvíz-elvezetés Ómassa kapcsán. Hasonló a helyzet Pereces 
tekintetében is. Ha nem akarják azt, hogy ott is hasonló események következzenek be, mint 
Ómassán, akkor a perecesi csapadékvíz-elvezetésnek a problémáit is orvosolni kellene. Ezek közül 
az egyik legégetőbb az Erenyő utca – ami Pereces főutcája – a vízelvezető árka, melynek a gépi 
kotrására lenne szükség. Az ároknak van olyan része, ahol gyakorlatilag eltűnt az árok, mert annak 
oldala folyamatosan csúszik. Hosszútávon az ároknak szilárd burkolatra lenne szüksége, de a gépi 
kotrás is megoldás lenne rövidtávon. Nagyobb eső esetén a csapadékvíz át fog menni a főúton és 
a másik oldalt lévő családi házakat fogja elönteni. Hangsúlyozza, tehát nagyon fontos lenne az 
Erenyő utca melletti árok tisztítása. 
Már évek óta kéri, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával a Bertalan utca és Pereces főutcájára is 
kerüljenek ki a nemzeti lobogók. Polgármester Úrtól pozitív támogatói választ kapott, de az elmúlt 
két évben nem történt előrelépés az ügyben, bár tavaly augusztusban az oszlopok már ki lettek 
jelölve. Kéri Polgármester Urat, hogyha már egyszer támogatta ezt a javaslatát, akkor október 23-
án, a nemzeti ünnepre ez a városrész is méltóképpen emlékezhessen. 
Az előző, nyári Közgyűlés alkalmával volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy Perecesre, a kifelé 
haladó autóbuszmegállók jelentős részében nincs zárt buszmegálló, esőbeállóval. Akkor azt a 
választ kapta, hogy az MVK Zrt.-től választ fog kapni, ami még nem érkezett meg azóta sem hozzá. 
Akkor azt mondta – emlékei szerint – Kiss alpolgármester úr, hogy az MVK vizsgálja meg ennek 
a lehetőségét. Szeretné, ha megérkezne az ezzel kapcsolatos válasz.  
Perecesen a Debreceni Márton téren a MIK kezelésében van egy ingatlan. Az ott lakó folyamatosan 
fizeti a közüzemi számlákat, a közös költségeket. Szeretné, ha a pincéjére megfelelő ajtó kerülne. 
Ezt júliusban írta meg a MIK részére, akkor azt a választ kapta, hogy megvizsgálják ennek a 
lehetőségét. Tudomása szerint egyelőre még ajtó nem került a pincére. Hangsúlyozza, fontos lenne. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úrnak a kérdéseket. Válaszában elmondja, 
hogy Miskolcon sajnos a csapadékvíz-elvezetés történelmi okokból katasztrofális állapotban van. 
Már többször beszélték a közgyűlések alkalmával, hogy úgy történt a szilárd burkolatú utak 
kialakítása, hogy közben senki nem foglalkozott a csapadékvíz-elvezetéssel. Megváltozott a klíma 
is. Éppen ezért a hirtelen lezúduló csapadék sokkal nagyobb problémákat tud okozni, mint néhány 
tíz évvel, de akár néhány évvel ezelőtt is. Pontosan ezért kérte Vécsi György urat, hogy tekintsék át 
a csapadékvíz-elvezetés problematikáját. Egyszerre nem tudják az egész városban megoldani, mert 
40-50 milliárd forintot el lehetne csak csapadékvíz-elvezetésre költeni, kezdve a Martin-kertvárossal, 
befejezve Ómassán. Mindezekért egy stratégiát dolgoznak ki rá, és a pénzügyi lehetőségek 
függvényében, ahol a legnagyobb probléma van, ott kezdik és haladnak tovább.  
Másik kérdéskör a zászlóhoz kapcsolódott. Elindultak abba az irányba, hogy az ünnepeket 
megfelelően tudják ünnepelni, amihez hozzátartozik a magyar nemzeti zászlónak a kihelyezése is. 
Fokozatosan vásárolják a zászlókat. Megjegyzi, nemcsak Perecesen van igény, hanem a város más 
pontjain is. Emlékei szerint a 2019-es költségvetésben jelentős összeget fognak elkülöníteni ahhoz, 
hogy megfelelőképpen tudjanak az ünnepekre megemlékezni. Kéri, hogy a fokozatosság elve 
szerint vegyék figyelembe az Önkormányzat gazdasági lehetőségeit.  
Amennyiben valóban úgy van, hogy az MVK Zrt. nem válaszolt, azt megdöbbentőnek tartja. Nem 
tartja megengedhetőnek azt, hogy egy közszolgáltatást nyújtó cég egy képviselői kérdésre nem 
válaszol. Kéri Schweickhardt Gyula urat, hogy vizsgálja ki, hogy Képviselő Úr erre a feltett 
kérdésére miért nem adott választ a közlekedési vállalat és záros határidőn belül, egy héten belül 
választ kér eljuttatni Képviselő Úr részére.  
 
Fodor Zoltán: Polgármester Úr segítségét szeretné kérni egy régóta húzódó ügyben. Kéri, hogy 
adjon segítséget ahhoz, vagy ha kell, utasítsa azokat az embereket, akik ebben segítségére lehetnek. 
Az ismételten megújuló Pattantyús utcai műfüves pálya végre őrizve legyen. Tájékoztatásként 
elmondja, hogy 10 évvel ezelőtt a városban 4 műfüves pálya épült, melyek közül az egyik a 
Pattantyús utcában. 6 év alatt leamortizálódott, melyet 2014-ben több millió forintért 
megcsináltatott. Jelenleg a pálya ismételten nagyon rossz állapotban van, melyet részletesen ismertet. 
Polgármester Úr engedélyével, ezt ismét megcsináltatja, már most hétvégén kezdenek és bízik 
abban, hogy egy hónapon belül átadásra is kerül. Hangsúlyozza azonban, hogyha nem lesz őrizve, 
akkor komoly problémák lesznek, újra katasztrofális állapotok adódnak. Már korábban is javasolta, 
hogy az őriztetés legegyszerűbb módja, hogyha egy közmunkást alkalmaznak erre a feladatra. Tett 
is erre régebben egy sikeres kísérletet, az MKMK vezetője 2014. végén segítségére volt, melyet 
ezúton is megköszön. A pályát elméletileg az iskola diákjai használhatják, mivel azonban nem őrzött 
az objektum, nemcsak a diákok, hanem az „utca, lakótelepi gyerekek” is, akik viszont koránt sem 
becsülik annyira. Amennyiben Polgármester Úr kiadja az illetékeseknek a feladatot megoldásra, 
mindennemű segítsége felől biztosítja.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. 
Úgy véli, az élő erős őrzést nem tudja támogatni, nem állíthatnak rendőrt mindenki mellé. 
Maximum egy kamerán keresztül megfigyelt megoldást tud erre a területre támogatni, kéri, lépjenek 
ebbe az irányba. Amennyiben megfigyelt a terület, akkor rögtön lehet riasztani a legközelebbi 
hatósági közeget, hogy lépjen közbe. Nem tudnak minden iskolába éjjeli őrt vagy közmunkást 
állítani. Megjegyzi, amúgy sem lehet 24 órában közmunkásokat alkalmazni. Valóban valamilyen 
módszer szükséges a rongálás megelőzésére, hogy ne rongálják, ne vandalizálják ezeket a városi 
területeket. Úgy véli, hogy van a városnak hatósági közege, az tegye a dolgát, és tenni is fogja. 
 
Cseléné Figula Edina: A város több pontjáról és jeleztek feléjük problémát, amiben a 
városvezetés és Polgármester Úr segítségét kérik.  
Komlóstetőről jelezték, hogy nagy kiterjedésű úthiba van a Nyárfa utca 26. szám előtt, ami 
rendkívül balesetveszélyes. A lakók kérik ennek mielőbbi javítását. 
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A Martin-kertvárosban, a Benkő út lakói is kérik az út újraaszfaltozását. A közeli építkezésekre tartó 
munkagépek tették tönkre az utat, amely javítására évek óta csak ígérgetést kapnak a lakók. A Benkő 
utca 16. szám előtt ez a probléma fokozódik esőzés idején, amikor a napokig tartó víz miatt nem 
látszik, hogy hol van az úthiba. 
A következő kérés a Győri kapuból érkezett. A Hermann Ottó utca a villamostól vezet a bölcsődéig, 
óvodáig és az iskolafogászatig. Ezen az útszakaszon nincs járda, így a szülök a gyerekekkel a parkoló 
és közlekedő autók között kénytelenek közlekedni, ami nagyon veszélyes. Kéri Polgármester Úrtól 
annak a megvizsgálását, hogy miként lehet biztonságossá tenni a gyalogos közlekedést, esetleg járda 
kialakításával. 
A következő kérés is Martin-kertváros, illetve Szirmáról érkezett. Több utcából jelezték, hogy a 
közlekedés biztonság nem megoldott. A mellékutcákban közlekedő gépjárművek gyakran nem 
tartják be a sebességhatárt, vagy nem veszik figyelembe a 30-as táblát. Mindez több helyen 
fokozottan balesetveszélyes, több helyen nehezen belátható kereszteződések vannak, vagy szűk 
utcák. Ilyen utcák a Kelet utca, Somlai utca, Balassa utca – ahol még a járda mentén parkoló autók 
is megnehezítik a közlekedést az amúgy is szűk utcában –, Ipoly utca, Temes utca, Bornemissza 
utca. Tisztában van azzal, hogy a körzet képviselői tudnak a problémáról, ettől függetlenül 4 éve 
nem történt intézkedés az ügyben. Javaslatot szeretne Polgármester Úrtól, hogy milyen lassító 
eszközökkel lehetne csökkenteni a balesetveszélyt, esetleg fekvőrendőr kihelyezésére van-e 
lehetőség. Kéri mindezt azért, hogy mielőtt még baj történne ezen a területen, hogy újabb negatív 
hírrel ne kerüljön országos médiába Martin-kertváros és Szirma. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Asszonynak, hogy a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos problémákat városi szinten összegyűjtötte. Javasolja, hogy írásban jutassa el hozzájuk, 
és akkor egyedileg a felmerült kérdésekre válaszolnak. Véleménye szerint a városüzemeltetés is teszi 
a dolgát a terület képviselőivel együtt. 
 
Szilágyi Szabolcs: Amíg a vezetés a mai nap altatta a népet, hogy a városban minden szuper, azért 
szeretné problémára is felhívni a figyelmet. A Sályi utcán hónapokon keresztül – egy csőtörés 
folyamán – folyt el a víz. Tudomása szerint ez a probléma nemcsak a választókerületét érinti, hanem 
a teljesség igénye nélkül a Pálma utcán és a József Attila utcán is ez a helyzet. Ez számára három 
dolgot jelenthet: vagy nincs elég ember, vagy nincs elég pénz, vagy – ami szerinte a legvalószínűbb 
–, hogy se pénz, se ember. Amíg a fideszes városvezetés veri a tamtamot, hogy ebben a városban 
minden rendben van, egy filmes idézettel azt tudja mondani, hogy „soha ne nyomd fullba a kretént”. 
Ez a víz, ami Miskolc utcáin elfolyt, ez minden bizonnyal közpénzből lesz kifizetve. Margaret 
Thatcher óta tudják, hogy olyan, hogy közpénz, olyan nincs. Adófizetők pénze van. Az adófizetők 
adták a pénzüket a vezetésnek, amit a vezetés – jelen esetben – felelőtlenül elherdált. 
A Sályi utcán csőtörés alkalmával folyt el a víz.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. Megjegyzi, ez inkább 
vélemény volt, mint kérdés. Margaret Thatcher ezt a mondását nem ismeri, mást igen. 
Az, hogy a közpénz és az adófizetők pénze között milyen a viszony, azt mindannyian tudják, 
köszönik, hogy megvilágosította számukra.  
 
Bartha György: Tudomása szerint a választókörzetében lévő Mária utca csapadékelvezetése 
szerepel a TOP Programban. Kérdezi, hogy milyen fázisban áll ez a program? Ugyanezen utca 
tekintetében megjegyzi, hogy a nagy esőzések alkalmával – a zúzalékos mivolta miatt – nagyon sok 
hordalék keletkezik, ennek elszállításában kér segítséget. Köszönetét fejezi ki, mert egy konkrét eset 
alkalmával, a Mária utcán egy beteg elszállítását a mentők nem tudták megoldani, mert nem tudott 
oda felmenni a mentő, ezért egy terepjáró segítségével tudták elszállítani a beteget.  
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A Diósgyőri Templom környékén az útburkolati jelek elkoptak, és az idei felfestésből ez a rész 
kimaradt. Korábban, főleg a turistabuszok eligazodása érdekében volt egy útbaigazító nyíl felfestve, 
ez már nem látszódik. Ennek újrafestésében kéri Polgármester Úr segítségét.  
A Szikla utcán pontosan 12 veszélyes kátyú van. Több utcának a gyűjtő utcája ez, a Szent Ferenc 
Általános Iskolába nagyon sokan ezen az utcán keresztül közlekednek. Jelzi, hogy ez az utca is 
kimaradt a kátyúzásból, ennek pótlásában kér segítséget.  
A DVTK futball csapatának a Miskolc Holding résztulajdonosa, szerződésbe foglalt, hogy havonta 
milyen összegű támogatást kap a csapat. Ennek kapcsán kérdezi, hogy ebben az évben milyen 
összeget utalt át a Miskolc Holding és jelenleg hogyan áll az összeg szerződés szerinti kifizetése. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úrnak a hozzászólását. A 
városüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre írásban nyújtanak választ. 
A DVTK-val kapcsolatos fizetési kérdés vonatkozásában elmondja, hogy másfél évre előre ki van 
fizetve minden. Tehát körülbelül következő év közepéig minden kötelezettségüket teljesítették a 
város, illetve a Holding részéről. 
 
Révész Péter: Néhány közgyűléssel ezelőtt felvetette azon kérdéseket, melyek szerint megkeresés 
érkezett hozzá a berekaljai lakosoktól, hogy az előbb említett Szikla utca, János utca, Berekalja utca, 
Bródy Sándor utca területen sok kátyú és csapadékvíz elvezetési probléma található. Kérdése, hogy 
ebből a 7 milliárd forintos támogatásból – amit Soós és Molnár képviselő urak is említettek – 
számíthatnak ezek a lakosok ezen utcák felújítására. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úrnak a kérdést. Most ezt nem tudja 
megmondani, írásban kap választ Képviselő Úr. 
 
Dr. Kovács László: Vannak helyzetek. Időről-időre kialakulhatnak olyan szituációk, mikor egy-
egy politikai erőnek, politikai pártnak vagy politikusnak meg kell mérettetnie magát, illetve színt kell 
vallania jelentős országos vagy nemzeti sorskérdésekben, vagy helyi nagy fontosságú ügyekben. 
Ahogy Magyarországon, úgy Miskolcon is most tavasszal és nyár közepén az ellenzéki baloldali 
liberális pártok, kiegészülve a Jobbikkal, már sokadszor bizonyították, hogy könnyűnek találtattak. 
Úgy is mondhatná, hogy a 10 éve tartó vesszőfutásuk tovább folytatódott. A választásokat követően 
nem néztek magukba, hanem folytatták a rossz politikai gyakorlatukat. Többek között olyan 
politikai erők mellé álltak, akik nemes egyszerűséggel leköpdösték az egyházi vezetőket, akik 
átvonultak a Kossuth téren. Ahogy a múlthéten az Európa Parlamentben, az úgynevezett 
Sargentini-jelentés szavazásakor, illetve most hétfőn, a Magyar Parlament szezonnyitó ülésekor 
viselkedtek a képviselők, elmondható, hogy frakciója értékrendje szerint kimeríti a hazaárulás 
fogalmát. Elárulták Magyarországot és Miskolcot is. Ahogy Polgármester Úr expozéjából is kiderült, 
a Sargentini-jelentés 55. pontja Miskolccal foglalkozott, amelyből idéz is. Ezt is megszavazták a 
magyar képviselők, akik ott vannak. Ezzel el kell számolniuk a lelkiismeretükkel, és talán vegyék 
észre, hogy rossz lovon ülnek, legalábbis fordítva ülnek a lovon. A Fidesz-KDNP helyi képviselői 
csatlakoznak Polgármester Úrhoz és támogatják azt, hogy ne engedjenek ennek a nemzetközi 
nyomásnak sem országosan, sem Miskolcon. Írhat bármit a Sargentini-jelentés Miskolcról, 
kritizálhatja a várost. Arra bátorítják Polgármester Urat és mögötte állnak a Fidesz-KDNP-s 
képviselők, hogy folytassák a nyomortelep felszámolási programjukat és ne engedjék vissza a 
fészekrakókat. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: 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 2018. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati 
rendelet módosítására és kapcsolódó döntések 
meghozatalára (I. féléves korrekció) 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és két határozati 
javaslatról kell dönteniük. 
A rendelettervezethez Pakusza Zoltán képviselő úr 3 módosító indítványt nyújtott be, 
elsőként ezekről szavaznak. Kéri, szavazzanak a Bellervölgy utca újraaszfaltozásával 
kapcsolatos módosító indítványról. 

 
A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a módosító indítványt nem fogadta el. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. módosító indítványról. 
 

A Közgyűlés 8 igen, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a módosító indítványt nem fogadta el. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a III. módosító indítványról. 
 

A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a módosító indítványt nem fogadta el. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelettervezetről, 
figyelemmel a módosító indítványok kapcsán meghozott döntésekre. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség szükséges. 

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megalkotta a 15/2018. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról. 
 

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

 
93/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 

Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2019-2021. 
évekre  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) 
önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves 
korrekció)” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat 
egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének a 2019-2021. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 11/2018. (III.2.) 
határozata 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, 2. melléklete helyébe pedig jelen 
határozat 2. melléklete lép. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 22 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot 
és meghozta a  
 

94/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-
hitelkeret biztosítása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) 
önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves 
korrekció)” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – beleértve a költségvetési szervek 
(intézmények) – bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtására öt évre szóló, valamint az ugyancsak öt évre szóló, de naptári éven belüli lejáratú 
3 milliárd forint keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatását. 

 
2.  A Közgyűlés dönt arról, hogy a határozat 1. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 

biztosítékként az Önkormányzat saját bevétele ajánlható fel. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a)  a közbeszerzési eljárást folytassa le, 
b) Bíráló Bizottságot hozzon létre, egyúttal felkéri a Városgazdálkodási és- üzemeltetési 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a közbeszerzési eljárásban a Bíráló 
Bizottság tagjaként vegyenek részt, 

c)  a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg, 
d) a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéseket kösse meg, 
e)  a naptári éven belüli lejáratú, folyószámla-hitelkeret szerződést évente megkösse. 

 
4.  A polgármester a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekről a Közgyűlést 

köteles tájékoztatni. 
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Felelős:   Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
5.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fejlesztési hitel és 

bankszámlavezetés közbeszerzése, valamint kötvénykibocsátás tárgyban elfogadott  
III-8/13.178-2/2008. számú határozatát, valamint az Önkormányzat bankszámláinak 
vezetésére és rövid lejáratú hitelek nyújtására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 
tárgyban elfogadott VII-138/13.702-3/2008. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból 
történő kivonás tárgyában, valamint vagyongazdálkodással 
kapcsolatos további döntések meghozatalára 

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

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megalkotta a 16/2018. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

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

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

95/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások térítésmentes átvétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból történő kivonás tárgyában, valamint 
vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. 
§ (10) bekezdése alapján a DVTK Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó Miskolc 21687/1, 
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21681/5, 33935/6 és 33936/2 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő un. „Vendég utca” 
kialakítása során a beruházó által elvégzett beruházások Önkormányzat általi térítésmentes 
átvételéről nettó 139.598.535 Ft értéken, oly módon, hogy a térítésmentes átadás során 
felmerülő 37.691.604,- Ft Áfa összeg megtérítését a beruházást végző Diósgyőri 
Stadionrekonstrukciós Kft. viseli. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a szerződést előkészítse és aláírja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Alpolgármesteri Kabinet 
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy 
határozati javaslatról kell dönteniük. Először a határozati javaslatról döntenek.  

 
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
96/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének K8-1 jelű 

karbantartással érintett területekre, Lyukói szociális ellátó központ területére, 
Miskolc délkeleti gazdasági övezete 4. tömbjének területére vonatkozó 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési Szabályzatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-
75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városépítészeti Főosztály 
Határidő:  Azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most szavaznak a rendelettervezetről, melyhez minősített 
többség szükséges. 
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A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
megalkotta a 17/2018. önkormányzati rendeletét Miskolc 
Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.  

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

 
97/2018. (IX.20.) számú határozatát 

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

1. A Miskolc egyéb belterület településrészben lévő, Miskolc 46723 helyrajzi számú területnek 
a Csabai utca elnevezést adja. 
 

2. A Miskolc központi belterület településrészben lévő, Miskolc 47511/5 helyrajzi számú 
területnek a Galamb József utca elnevezést adja. 
 

3. A Miskolc külterület településrészben lévő, - az érintett közterületek a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által kezdeményezett telekalakítási eljárás 
eredményeként kialakuló - Miskolc 0126/8, 0127/1, 0130/10, 0127/2, és 0126/10, helyrajzi 
számú területnek a Gábor Dénes út elnevezést adja. 

 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 
Határidő: 

Polgármester 
Városépítészeti Főosztály 
Lakosságszolgálati Főosztály 
azonnal 

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

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

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  
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98/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  a „Miskolc-Ómassa, Fő út útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás 

helyreállítása” című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések 
meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis maior 
támogatással kapcsolatos 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-Ómassa, Fő út 
útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása” tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtásáról. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Ómassa, Fő út 

útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása” 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-Ómassa, Fő út útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása” 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-Ómassa, Fő út 

útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása” 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 tárgyban 
korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal 
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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-Ómassa, Fő út útburkolat és vízelvezető rendszer károsodás 
helyreállítása” beruházás teljes összege: 127 703 657 Ft. A saját erő összege előreláthatólag 38 
311 097 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-Ómassa, 
Fő út útburkolat és 
vízelvezető rendszer 
károsodás 
helyreállítása” 

89 392 560 Ft 38 311 097 Ft 127 703 657 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-Ómassa, Fő út útburkolat és 
vízelvezető rendszer károsodás helyreállítása” esetében 38 311 097 Ft –ot 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 

 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és 

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

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

99/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Miskolc 38509 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának 

térítésmentes megigénylése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állami 
tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának térítésmentes 
megigénylésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, Miskolc 38509 helyrajzi számon felvett kivett udvar, egyéb épület ingatlan-
nyilvántartási megnevezésű, 5522 m2 térmértékű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott vízgazdálkodási 
közfeladat ellátás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 
meghatározott vízbázis védelmi közfeladat ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni és a 
Szinva-főforrásra víztisztítási technológia kiépítése céljára kívánja felhasználni. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 27. § (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott vízgazdálkodási önkormányzati 
közfeladat ellátás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 
meghatározott vízbázis védelmi közfeladat ellátás biztosításához kapcsolódó közfeladatainak 
ellátása érdekében az MNV Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 
lévő, Miskolc 38509 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett udvar, egyéb épület ingatlan-
nyilvántartási megnevezésű, 5522 m2 térmértékű ingatlan ingyenes vagyonkezelési jogának 
megszerzését a térítésmenetes tulajdonjog megszerzésére irányuló igény bejelentésével 
egyidejűleg, a tulajdonjog megszerzéséig. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás és az ingyenes 
vagyonkezelésbe adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt Miskolc 38509 helyrajzi számú 

ingatlan a Bükki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti terület, valamint 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete által érintett és az ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek 
megtartását és teljesítését. 

 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 38509 helyrajzi számú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával és ingyenes vagyonkezelésbe adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 38509 helyrajzi számú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására és az ingyenes vagyonkezelésbe adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős:                          Polgármester 
Végrehajtás felelős:      Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                       azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most döntenek a II. határozati javaslatról. 
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A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot 
és meghozta a  
 

100/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Miskolc 5080/3 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának 

térítésmentes megigénylése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állami 
tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának térítésmentes 
megigénylésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő, Miskolc 
5080/3 helyrajzi számon felvett kivett sporttelep ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 
42511 m2 térmértékű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport önkormányzati 
közfeladat ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni és egységes városi sportinfrastruktúra 
részeként üzemeltetve kívánja működtetni.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában meghatározott sport önkormányzati 
közfeladat ellátás biztosításához az MNV Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában lévő, Miskolc 5080/3 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett sporttelep 
ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 42511 m2 térmértékű ingatlan ingyenes vagyonkezelési 
jogának megszerzését a térítésmenetes tulajdonjog megszerzésére irányuló igény 
bejelentésével egyidejűleg, a tulajdonjog megszerzéséig. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás és az ingyenes 
vagyonkezelésbe adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy tudomása szerint az igényelt 
ingatlan nem áll védettség alatt. 

 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával és ingyenes vagyonkezelésbe adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester4, hogy a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására és az ingyenes vagyonkezelésbe 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Felelős:                          Polgármester 
Végrehajtás felelős:      Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                       azonnal 
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Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság megalapítására, valamint kapcsolódó döntések 
meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük, 
melyhez módosító indítvány került benyújtásra. Kéri, elsőként erről szavazzanak. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta a módosító indítványt. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most szavaznak a határozati javaslatról, a módosító indítvány 
kapcsán meghozott döntésre figyelemmel. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a 
módosító indítvány kapcsán meghozott döntésre 
figyelemmel és meghozta a 

 
101/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása, 

valamint kapcsolódó döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására, valamint kapcsolódó 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club, a Miskolci 
Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Miskolci Vasutas Sport Club 
(MVSC), mint tagok által 3 000 000,- Ft. törzstőkével alapítandó Miskolc Sport Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához, amelynek társasági szerződését a jelen 
határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
társasági szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: Azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Sport Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához az Önkormányzat részéről szükséges 
törzstőke, valamint az alapítás érdekében felmerülő költségek fedezetét az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyására 

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

 
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
102/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az új tagok csatlakozására 
vonatkozóan, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által hozott 11/2018. (VIII.29.) számú TT határozatban foglaltak szerint 
egyetért. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  2018. november 1. 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

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

 
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
103/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak 
alapján tudomásul veszi az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-34. számú mellékletét 
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztések szavazásával folytatják 
munkájukat. 
 
Sürgősségi 1. napirend: Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai szabályiról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük, 
melyhez módosító indítvány került benyújtásra. Kéri, először erről szavazzanak, minősített 
többséggel. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a módosító indítványt elfogadta. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Most a rendelettervezetről döntenek, a módosító indítvány 
kapcsán meghozott döntésre figyelemmel. A rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megalkotta a 18/2018. önkormányzati rendeletét a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 18/2005. 
(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Sürgősségi 2. napirend: Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nyolc határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, szavazzanak 
az I. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot 
és meghozta a  

 
104/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezete részére Miskolc, 4826/1 hrsz-ú, 

természetben 3527 Miskolc, Baross Gábor u. 13-15. szám alatti ingatlan 
földszintjén található 146 m2-es ingatlanrészének, valamint az ingatlanon található 
két önkormányzati tulajdonú garázs felépítménynek – térítésmentes - használatba 
adása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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) és (6) 
bekezdése alapján a Miskolc, 4826/1 hrsz-ú, természetben 3527 Miskolc, Baross Gábor u. 13-
15. szám alatti ingatlan földszintjén található 146 m2-es ingatlanrészét, valamint az ingatlanon 
található két önkormányzati tulajdonú garázs felépítményt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott szociális szolgáltatások közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. október 
1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Magyar Vöröskereszt B-
A-Z Megyei Szervezete részére - térítésmentes -, közcélú adományként használatba adja azzal, 
hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, 
felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a Magyar Vöröskereszt 
B-A-Z Megyei Szervezete viseli. A Vöröskereszt a használati szerződésben vállalja, hogy a 
közfeladat ellátásról a jogviszony fennállása alatt a tárgyévet követő május 31-ig szakmai 
beszámolót készít és nyújt be az Önkormányzatnak, amelyben a használt ingatlan közfeladat 
ellátáshoz való szükségességét igazolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradását a 
szerződésben azonnali hatályú felmondási okként kell rögzíteni. 

 
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. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot 
és meghozta a  
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105/2018. (IX.20.) számú határozatát 
 
Tárgy:  a „HOGYAN SZERESSEK” Alapítvány részére Miskolc 5160 hrsz-ú, 

természetben 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 7. szám alatti 148 m2-es 
ingatlanrészének – térítésmentes - használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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 5160 hrsz-ú, természetben 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 7. szám alatti 148 m2-
es ingatlanrészét (földszint 98,7 m2, pince 49,3 m2) a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott szociális 
szolgáltatások közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. október 1-jétől határozatlan időre 
- 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a „HOGYAN SZERESSEK” Alapítvány részére 
térítésmentesen, (ÁFA fizetési kötelezettséggel történő) használatba adja azzal, hogy az ingatlan 
használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi 
közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a „HOGYAN SZERESSEK” Alapítvány 
viseli. Azon időponttól, amikor az Alapítvány tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományozás feltételei 
fennállnak, az ingatlanrész térítésmentes használatát az Önkormányzat közcélú adományként 
biztosítja az Alapítvány részére. 

 Az Alapítvány a használati szerződésben vállalja, hogy a közfeladat ellátásról a jogviszony 
fennállása alatt a tárgyévet követő május 31-ig szakmai beszámolót készít és nyújt be az 
önkormányzatnak, amelyben a használt ingatlan közfeladat ellátáshoz való szükségességét 
igazolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradását a szerződésben azonnali hatályú 
felmondási okként kell rögzíteni. 

 
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. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. határozati 
javaslatról. 

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

 
106/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület részére a Miskolc 

2512/1/A/66 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. szám alatti 
ingatlan földszintjén található 20 m2-es ingatlanrész, valamint a Miskolc 
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2512/1/A/67 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. földszint 7. 
szám alatti 117 m2 alapterületű ingatlanrész – térítésmentes - használatba adása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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) és (6) 
bekezdése alapján a Miskolc 2512/1/A/66 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. 
szám alatti ingatlan földszintjén található 20 m2-es ingatlanrészt, valamint a Miskolc 
2512/1/A/67 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. földszint 7. szám alatti 117 
m2 alapterületű ingatlanrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. és 8a. pontjaiban meghatározott szociális és kulturális 
szolgáltatások közfeladatok ellátásának elősegítése céljából 2018. október 1-jétől határozatlan 
időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális 
Egyesület részére térítésmentes, közcélú adományként használatba adja azzal, hogy az Egyesület 
az ingatlanrészeket – a közfeladata ellátásával összeegyeztetett módon - további használatba 
adhatja, valamint az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, 
karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a 
Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület viseli. Az Egyesület a használati 
szerződésben vállalja, hogy a közfeladat ellátásról a jogviszony fennállása alatt a tárgyévet követő 
május 31-ig szakmai beszámolót készít és nyújt be az önkormányzatnak, amelyben a használt 
ingatlan közfeladat ellátáshoz való szükségességét igazolja. Ezen kötelezettség teljesítésének 
elmaradását a szerződésben azonnali hatályú felmondási okként kell rögzíteni. 

 
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. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti IV. határozati 
javaslatról. 

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

 
107/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Szirmai Nyugdíjas Egyesület részére a Miskolc 49787 hrsz-ú, természetben 3521 

Miskolc Szirma, Erkel F. utca 47. szám alatti ingatlanban található helyiségek – 
térítésmentes - használatba adása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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) és (6) 
bekezdése alapján a Miskolc 49787 hrsz-ú, természetben 3521 Miskolc Szirma, Erkel F. utca 47. 
szám alatti ingatlanban összesen 49 m2 nagyságú helyiségrészt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. és 8a. pontjaiban 
meghatározott szociális és kulturális szolgáltatások közfeladatok ellátásának elősegítése céljából 
2018. október 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Szirmai 
Nyugdíjas Egyesület részére térítésmentes, (ÁFA fizetési kötelezettséggel történő) használatba 
adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, 
karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a Szirmai 
Nyugdíjas Egyesület viseli. Azon időponttól, amikor az Egyesület tekintetében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú 
adományozás feltételei fennállnak, az ingatlanrész térítésmentes használatát az Önkormányzat 
közcélú adományként biztosítja az Egyesület részére. Az Egyesület a használati szerződésben 
vállalja, hogy a közfeladat ellátásról a jogviszony fennállása alatt a tárgyévet követő május 31-ig 
szakmai beszámolót készít és nyújt be az önkormányzatnak, amelyben a használt ingatlan 
közfeladat ellátáshoz való szükségességét igazolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradását 
a szerződésben azonnali hatályú felmondási okként kell rögzíteni.  

 
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. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti V. határozati 
javaslatról. 

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

 
108/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:   az Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület részére a Miskolc 1807 hrsz-

ú, természetben 3525 Hunyadi u.17. szám alatt található ingatlanban található 26 
m2-es helyiség – térítésmentes – használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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) és (6) 
bekezdése alapján a Miskolc 1807 hrsz-ú, természetben 3525 Hunyadi u.17. szám alatt található 
ingatlanban található 26 m2-es helyiséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatások 
közfeladatok ellátásának elősegítése céljából 2018. október 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos 
felmondás kikötése mellett -, az Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület részére 
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térítésmentes, (ÁFA fizetési kötelezettséggel történő) használatba adja azzal, hogy az ingatlan 
használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi 
közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 
Egyesület viseli. Azon időponttól, amikor az Egyesület tekintetében az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományozás 
feltételei fennállnak, az ingatlanrész térítésmentes használatát az Önkormányzat közcélú 
adományként biztosítja az Egyesület részére. Az Egyesület a használati szerződésben vállalja, 
hogy a közfeladat ellátásról a jogviszony fennállása alatt a tárgyévet követő május 31-ig szakmai 
beszámolót készít és nyújt be az önkormányzatnak, amelyben a használt ingatlan közfeladat 
ellátáshoz való szükségességét igazolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradását a 
szerződésben azonnali hatályú felmondási okként kell rögzíteni.  

 
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. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti VI. határozati 
javaslatról. 

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

 
109/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Vasgyári Református Egyházközség részére a Miskolc 23412/6 hrsz-ú, 

természetben 3533 Miskolc, Lónyay Menyhért u. 2. szám alatti ingatlanban 
található 469 m2-es helyiség – térítésmentes - használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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 23412/6 hrsz-ú, természetben 3533 Miskolc, Lónyay Menyhért u. 2. szám 
alatti 1149 m2 nagyságú ingatlant, a rajta található 469 m2 hasznos alapterületű épülettel (alagsor 
126,36 m2, földszint 186,11 m2, tetőtér 122,12 m2, pince 35,05 m2) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott szociális szolgáltatások közfeladatok ellátásának elősegítése céljából 2018. 
október 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Vasgyári 
Református Egyházközség részére térítésmentesen, közcélú adományként használatba adja azzal, 
hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, 
üzemeltetési költség stb.) a Vasgyári Református Egyházközség viseli. 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített feltételekkel a 
használati szerződés megkötésére. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti VII. határozati 
javaslatról. 

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

 
110/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Miskolc Megyei Jogú Város területén érdekvédelmi tevékenységeket ellátó civil 

szervezetek fennálló használati szerződéseinek felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos 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 dönt arról, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kezdeményezi a civil szervezetek és az Önkormányzat között fennálló 
kedvezményes vagy térítésmentes használati jogviszonyok módosítását a tekintetben, hogy a 
használati jogviszonyok kerüljenek kiegészítésre azzal, hogy a civil szervezetek kötelesek a 
térítésmentes vagy kedvezményes használati jogviszony fennállása alatt minden tárgyévet követő 
május 31. napjáig szakmai beszámolót készíteni és benyújtani az Önkormányzatnak, amelyben 
a használt ingatlan közfeladat-ellátáshoz való szükségességét igazolja, valamint a megelőző 
évben kifejtett szakmai tevékenységét bemutatja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása 
esetén az Önkormányzat javára azonnali felmondási lehetőséget kell biztosítani. Azon civil 
szervezetek, amelyeknek a térítésmentes vagy kedvezményes használati jogviszonya az 
Önkormányzattal 2017. évben legalább 6 hónap időtartamban fennállt és jelenleg is használati 
jogviszonnyal rendelkeznek, a 2017-es évről szóló szakmai beszámoló elkészítésére 2018. 
október 31. napjáig kötelesek. Amennyiben az ingatlant használó civil szervezet a szerződés-
módosítást nem írja alá, az a jelenleg fennálló szerződés rendelkezései szerint felmondási oknak 
tekinthető. 

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

végrehajtására. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, végül szavazzanak az előterjesztés szerinti VIII. határozati 
javaslatról. 
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A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti VIII. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
111/2018. (IX.20.) számú határozatát 

 
Tárgy:   A Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és 

az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a civil 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosító okiratát – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát – a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, és egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 

a változásbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására és a Miskolci Törvényszékhez 
történő benyújtására. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapítvány – a határozat 2. melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratának az Önkormányzat honlapján (www.miskolc.hu), 
valamint az Önkormányzati Közlönyben történő közzétételét. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 
 2. pont tekintetében: a határozathozatalt követő 60 napon belül 
 3. pont tekintetében: a változásbejegyzést elrendelő végzés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül  
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az ülés végére értek. A Közgyűlés soron következő 
ülésének várható időpontja 2018. október 25. napja. Mindenkinek köszöni a munkáját. Az ülést 9 
óra 50 perckor bezárja. 

 
 

K. m. f. 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 


