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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZGYŰLÉSE 
 
819.028-9/2018. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. augusztus 22. 

napján 07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Dr. Kiss János alpolgármester, Badány Lajos, Barta 

Gábor, Bartha György, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Eperjesi Erika,  

Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Katona Ferenc, Kovácsné Budai Mária, 

Molnár Péter,  Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Pakusza Zoltán, Révész Péter, 

Soós Attila, Szécsényi Marianna, Szilágyi Szabolcs, Dr. Tompa Sándor képviselő, , 

Dr. Buda Zsuzsanna aljegyző és Pfliegler Péter alpolgármester 

 

Később érkezett: Dr. Kovács László, Fodor Zoltán 

Távol maradt:  Dr. Simon Gábor, Földesi Norbert, Nagy-Korsa Judit  

Meghívottak:  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 az elektronikus és az írott sajtó 
képviselőit, képviselőtársait, Hubay György országgyűlési képviselő urat. Bejelenti, hogy a 
Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 24 fő. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Miskolc Megyei Jogú Város 12. számú önkormányzati egyéni választókerületében a 2018. július 
15. napján megtartott időközi önkormányzati választáson dr. Nagy Ákos, a FIDESZ-KDNP 
jelölő szervezetek jelöltje került megválasztásra települési önkormányzati képviselőnek. Ezt 
követően Képviselő Úr a megbízólevelét átvette. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület tagja a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz, és erről okmányt ír alá. Ezért kéri dr. 
Nagy Ákost, hogy fáradjon ki az eskütételhez. Kéri továbbá a Közgyűlés tagjait, illetve a teremben 
jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Felkéri dr. Nagy Ákos képviselő urat, hogy az 
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általa előmondott esküszöveget, nevével kiegészítve a Közgyűlés előtt mondja utána, majd az eskü 
végén meggyőződése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen”. 
 
 
Eskü szövege:  
 
„Én, dr. Nagy Ákos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:)    „Isten engem úgy segéljen.” 

 
(Az esküokmány aláírása és a gratulációt követően  

folytatódik az ülés.) 
 

(Megérkeznek dr. Kovács László és Fodor Zoltán képviselők.) 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy mai napon megtárgyalni kívánt 
napirendek esetében a döntés nem halasztható a Közgyűlés következő, rendes üléséig. Ismerteti, 
hogy a rendkívüli ülésen kizárólag azok a napirendi pontok tárgyalhatóak, amelyekre a rendkívüli 
ülés tartására irányuló indítvány vonatkozott. Kéri, szavazzanak a napirendi javaslat 
elfogadásáról a kiküldött meghívóban foglaltak szerint. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Javaslat a TOP 6.9.2-16 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 

 
2. Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottság álláspontjának 
ismertetését. 

 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: Az 1. napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását 
többségében támogatta.  

 
1) napirend: Javaslat a TOP 6.9.2-16 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. Az előterjesztés szerint két rendelettervezetről kell dönteni, 
melyhez minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges és egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Kéri szavazzanak az első rendelettervezetről. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett megalkotta a 13/2018. önkormányzati rendeletét 
Miskolc város nevének használatáról szóló 36/2016. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak a második rendelettervezetről, melyhez 
minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

 
A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett megalkotta a 14/2018. önkormányzati rendeletét a 
város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről. 

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

 
 
A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
és meghozta a  

 
88/2018. (VIII.22.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának (2016-2021) módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a TOP 
6.9.2-16 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

helyzetelemzését a „Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi szerepvállalása” címet követően kiegészíti az alábbi fejezettel: 

 
”Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP -6.9.2-16)” 

 
Magyarország Kormánya 2016-ban pályázatot hirdetett TOP-6.9.2-16 azonosító számú „A 
helyi identitás és kohézió erősítése” címmel. A pályázatban meghatározott célok jelen 
dokumentumban meghatározott stratégiai területekhez illeszkednek, az Önkormányzat 
cselekvési programjaival összhangban állnak, ezért döntés született a pályázatok 
benyújtásáról. A felhívásra a városban működő civil szervezetek külön pályázatokat 
nyújtottak be.  
 
A támogatások a helyi közösségek fejlesztését, elsősorban a város, illetve meghatározott 
városrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi 
szerepvállalás erősödését szolgálja.  
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Önkormányzatunk konzorcium keretében két projektelemet a Miskolci Kulturális 
Nonprofit Kft.-vel, egy projektelemet a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézménnyel közösen valósít meg. A pályázat keretében az alábbi 
projektelemek megvalósítására nyert összesen 540 M Ft forrást Önkormányzatunk: 
 

„Városrészi együtthatók”  
A projekt célterülete Miskolc területén kijelölt 5 célterület, Belváros és Népkert 
városrész-Szentpéteri kapu; Belváros és Vologda városrész; Petneházy-bérházak és 
Avas-dél városrész; Martin-kertváros és Szirma városrész; Diósgyőr városrészt fedi 
le.  
A pályázat a MESZEGYI-vel konzorciumban megvalósuló projektelem. 
 
„Miskolc Te Vagy!”  
A projekt célterülete Miskolc területén kijelölt 4 célterület, amely Avas–déli I. ütem és 
Csabai kaput, Avas–déli III. ütem és történelmi Avast, a belvárost, valamint a 
Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüred városrészeket fedi le.  
„Legyünk együtt, Tegyünk együtt!”.  
A projekt célterülete a Miskolc területén kijelölt 4 célterület, amely a belvárosi, 
diósgyőri, hejőcsabai, görömbölyi, miskolc- tapolcai városrészeket fedi le. Mindkettő 
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. koordinálásával megvalósuló 
projektelem. 
 

A TOP 6.9.2.16 kódszámú felhívásra nemcsak önkormányzatok, hanem a feltételeket 
teljesíteni tudó, helyben működő és releváns tapasztalattal rendelkező civil szervezetek is 
pályázhattak. „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázati konstrukció keretében négy 
standard eljárásrendű pályázatot nyújtottak be Miskolc Város területén tevékenykedő civil 
szervezetek, illetve az Önkormányzat által létesített közalapítványok.  
 
E projektek a következők: 

 

 Jó a Jókain! - közös programok, közös identitás TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00001 
Pályázó: Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület 
Konzorciumi partner: Eszmék és Értékek Alapítvány 
Célterület: Jókai lakótelep- Miskolc-Belváros  
 

 Vörösmarty Város-Rész-Vétel Programok TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00004 
Pályázó: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 
Konzorciumi partner: Miskolci Morus Ifjúsági, Sport, Természetjáró és Kulturális 
Egyesület 
Célterület: Vörösmarty Városrész-Selyemrét 
 

 A Közösség téglái TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00002 
Pályázó: Ifjúságért Alapítvány 
Konzorciumi partner: Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány 
Célterület: Vasgyár-Vargahegy-Magashegy-Komlóstető-Bükkszentlászló  
 

 Kapuzörgető TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány  
Célterület: Győri kapu 
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A standard eljárásrendű projektek módszertani szempontból az Önkormányzat által 
benyújtott pályázatokkal azonos elvek és szakmai elemek mentén épülnek fel. Az 
önkormányzati 3 projektelem – „Városrészi együtthatók”, „Miskolc Te Vagy”, „Legyünk 
együtt, tegyünk együtt!” –, valamint a standard partnerek által megvalósított programok 
teljes egészében lefedik Miskolc területét, így biztosítva a lakosság bevonását és az 
esélyegyenlőséget, a programokhoz való hozzáférést.  
 
Az önkormányzati programok megvalósításában részt vevő konzorciumi partnerek (MKK 
Nonprofit Kft., MESZEGYI) tevékenységében az utóbbi években megerősödött a helyi 
közösségekkel való együttműködés, az intézmény keretében szerveződő csoportok, helyi 
közösségek létrejöttének támogatása. A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánják 
ezeket a közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 
közösségek születését. A szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és 
lehetőséget adva erősítik a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi 
identitást és kohéziót. Partnerségi viszonyaik megerősítésével és újak létrehozásával új 
közösségi aktivitásokat, együttműködéseket indikálnak. Egy olyan humán bázis kialakítása 
történik meg a projekt keretében, akik maguk válnak a közösség magjává, mozgatójává, a 
kezdeményezések elindítójává, tehát akár önállóan, akár partnerségben, a projekt lezárása 
után is akarják és tudják a közösségeket és tevékenységüket fenntartani.  

 
Miskolcon a lakosság kötődését is hátrányosan érintő nehéz évtizedek évei után fokozottan 
fontos a város, a városrészek, az ezen belüli akcióterületekhez tartozás pozitív oldalainak 
bemutatása, ezáltal a helyi identitás, a lokálpatriotizmus erősítése, a lakosság partnerségének 
erősítése, új közösségek, kapcsolatok létrehozása.  
 
Az ITS-sel összhangban a versenyképes gazdaságot kitűző célokkal összhangban a 
pályázatban megjelölt közösségfejlesztési programok eredményeként nő a város 
népességmegtartó képessége, nő a betelepülő vállalkozások száma, ahol az Önkormányzat, 
az intézményrendszer támogatja a közösségek megerősödését.  
A közösségi igények felmérését követően előtérbe kerül a pályázat azon közösségeinek 
megerősítése, ahol a természeti környezet megóvása a cél. A zöldfelületek gondozásán 
keresztül, a helyi gazdák közösségének erősítésén át, a szemléletformáló közösségi 
előadásokkal valósítják meg a kitűzött célokat.  
A helyi közösségek kialakítása és erősítése alapvetően hozzájárul a városban az életminőség 
javításához.  
A felmérések eredményeként, a lakosság igényeire alapozva valamennyi akcióterületen 
megvalósulnak majd a helyi identitást erősítő, helytörténeti programok, generációk közötti 
kapcsolatot erősítő programok, családok bevonását támogató, bűnmegelőzés és 
közbiztonság javítását célzó programok.  

 
Az Önkormányzat, illetve a civil szervezetek, közalapítványok által benyújtott pályázatok a 
HEP mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének javítása megnevezésű 
célterülethez a családi közösségek erősítésével kapcsolódnak, fontos minden akcióterületen 
a család bevonása a közösségfejlesztési tevékenységekbe. A pályázatok vállalásai között 
kiemelten szerepel a hátrányos helyzetű résztvevők bevonása a közösségi tevékenységekbe.  

 
 

A projektben megjelenő fenti célok megvalósítását több ütemben kívánjuk elérni. Első 
lépésként a konzorciumi partnerek közösségi részvételen alapuló felmérést készítettek 
mindegyik célterületen. A lakosság bevonásával igényfelmérő kérdőívek kitöltésére, egyéni 
interjúk felvételére és közösségi beszélgetésekre került sor.  
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Az akcióterületekről a felmérésbe bevont személyek az alábbi tevékenységek 
megvalósítására tettek javaslatot:  
 Információs pontok működtetése: hagyományos és elektronikus 

információszolgáltatás, okos város, digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó 
programok, informatikai megoldások minél szélesebb körű elterjesztése; 

 Helyi értékek, hagyományok feltárása, megőrzése, közösségi kiállítások, 
ismeretterjesztés, településrész történeti kutatása, hagyományőrzés; 

 Generációk közötti tudásátadás, digitális írástudás elősegítése; 
 Közösségek szomszédolása, közösségépítő, -formáló családi napok szervezése; 
 Zöld város, természet közeli élet, zöld élet népszerűsítése: településtisztaság, 

szemétszedés, parkosítás, játszóterek felújítása, megóvása, közterületek fejlesztése; 
 A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések; 
 Kisgyermeket nevelő szülők támogatása.” 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (2016-2021) Intézkedési tervét (HEP IT) kiegészíti a határozat mellékletében 
megfogalmazott tartalommal. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
 
2) napirend: Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteni. Kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 

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

 
89/2018. (VIII.22.) számú határozatát 

 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó 

bizottságai személyi összetételének megváltoztatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a 
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Rendészeti Bizottság nem képviselő bizottsági tagságából Albert György Antalt visszahívja. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a Jogi 
és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjaként Albert György Antalt megválasztja. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a 
Rendészeti Bizottság alelnöki tisztségére Dr. Nagy Ákost megválasztja. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:     azonnal 
 
 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirendek tárgyalását lezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
a következő rendes ülés várható időpontja 2018. szeptember 20. napja. Mindenkinek köszöni a 
munkáját. Az ülést 7 óra 9 perckor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Dr. Buda Zsuzsanna  Dr. Kriza Ákos 

 aljegyző  polgármester 

 

 


