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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-15/2018. 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. november 15. 

napján 8 óra 30 perces 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,  
Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Katona 
Ferenc, Dr. Kovács László, Kovácsné Budai Mária, Molnár Péter, Nagy-Korsa Judit, 
Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Pakusza Zoltán, Soós Attila, Szécsényi Marianna, 
Szilágyi Szabolcs, Dr. Tompa Sándor képviselő, Pfliegler Péter alpolgármester 

 

Távol maradt:  Révész Péter és Dr. Simon Gábor képviselő 

Meghívottak:  Dr. Alakszai Zoltán jegyző, a Polgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztály- és 
osztályvezetői, polgármesteri biztosok, 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 megjelenteket. Megállapítja, hogy 
a Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja. A keddi napon kiküldött meghívóval rendkívüli 
ülést hívott össze, tekintettel arra, hogy a mai napon megtárgyalni kívánt napirend esetében a döntés 
nem halasztható a Közgyűlés következő rendes üléséig. Elsőként az ülés napirendjének 
elfogadásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirend: 
 
1. Javaslat szociális intézmények egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Mielőtt még elkezdenék a napirendről való tárgyalást, szomorú 
kötelezettségének kíván eleget tenni. Az elmúlt időszakban számos olyan miskolci polgár távozott 
el közülük, aki a lenyomatát meghagyta a Város életében. Juhász József, a Miskolci Egyetem 
tiszteletbeli doktora, aki a tavalyi évben Gálffy Ignác Életmű Díjat kapott a Közgyűléstől, Varga 
Miklós szobrászművész, aki a Miskolcért Elismerést kapta meg, dr. Kocsis István, Miskolc kiváló 
szülész-nőgyógyász főorvosa, Figeczki Balázs görögkatolikus főesperes. Kéri, hogy néma felállással 
emlékezzenek meg Róluk. 
 

- A megemlékezést követően. - 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy a rossz hírek mellett jó hírekkel is tud szolgálni. A 
tegnapi napon volt a Marketingszövetségnek egy ülése, ahol a honlapokat különböző kategóriákban 
díjazták. Több, mint kétszáz pályázó, versenyző volt. Ezek közül Miskolc város honlapja a „Városi 
honlap” kategóriát megnyerte. Külön öröm számukra, hogy nem csak a „Városi honlap” kategóriát 
nyerte meg, hanem az összetett kategóriában is első helyezést ért el, tehát 2018-ban Miskolc város 
honlapja „A honlap” Magyarországon. Köszönetet mond a csapatnak, aki dolgozott rajta. Kéri, 
hogy ezt a honlapot a jövőben is kövessék figyelemmel, mert úgy gondolják, hogy amit 
megvalósítottak, azt ugyanolyan mértékben fenn is kell tartani. Kiemelt dicséretet mond 
mindazoknak, akik ennek a létrehozásában szerepen játszottak. 
 
 
1. napirend:  Javaslat szociális intézmények egyesítésére és kapcsolódó döntések 

meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Papp Csaba polgármesteri 
biztos urat. 
 
Dr. Papp Csaba: Miskolc Megyei Jogú Város a sikeres Salkaházi Sára Miskolc Program keretén 
belül elgondolkodott azon, hogy az egészségügyi és szociális politikáját új alapokra helyezi. Ennek 
következtében megszületett egy élethosszig tartó gondoskodás program. A város lehetőségében és 
kezében van minden olyan feladati kör, minden olyan intézményi rendszer, ami a születéstől az 
elmúlásig követi lakosait. Ennek első mérföldköveként az egészségügyi alapellátást biztosító 
Egészségfejlesztési Intézet létrehozása megtörtént. A jelenlegi előterjesztéssel a második 
mérföldkőhöz érnek. Ennek kapcsán, a jelenleg a városban külön működő alap- és szakosított 
ellátás egyesítve, beolvadás kapcsán a MESZEGYI keretében egy új, egységes intézményi rendszert 
kíván létrehozni. Ennek szükségességét mi indokolja? Ha olvasták az előterjesztést, láthatták, hogy 
kicsit különbözik a megszokottaktól. Amikor ő kap egy ilyen jellegű előterjesztést, szokott 
tartalmazni egy hosszas gazdasági elemzést, ami megmutatja, hogy mennyit tud spórolni a város 
ezen a feladaton. Nem az volt a Város szándéka, hogy ezen akár egy forintot is spóroljon. A felső 
vezetői pozíciók összevonásából, működtetésből adódóan természetesen van körülbelül 50-60 
millió forintos összeg, de ez sem szerepel az előterjesztésben, mert nem óhajtják elvonni az 
intézménytől. Az Intézmény a szakfeladatok ellátására megkapja a maximális lehetőséget és 
támogatást. Tehát nem az a cél, hogy egy olcsóbb rendszert működtessenek, hanem egy nagyon jó 
rendszert kívánnak működtetni, párhuzamosságok megszüntetésével. A két intézmény évek óta 
elkezdődött folyamaton megy keresztül. Egyrészt létrehozták a MESZEGYI-t, aminek tényleges 
120 oldalas tanulmány volt az alapja. Ott 11 feladatot kellett összeolvasztani, ezt három 
igazgatóságba tették. Jelenleg a szociális alapterülethez bekerül a szakosított ellátási terület egy 
külön igazgatóságként. Gyakorlatilag a beolvadással az Őszi Napsugár Otthon intézményrendszere 
külön igazgatóságként található majd meg az egyesített rendszerben. Ezáltal tudnak egységes 
gondolkodást, egységes szemléletet és egységes üzemeltetést biztosítani. Ezekből természetesen 
fakadnak majd externáliák. De a Város olyan komolyan gondolja ezt, hogy több, mint 2 milliárd 
forintot fektetett eddig a terület fejlesztésébe, több TOP forrásból. A Szent Hedvig Otthon 2017-
ben történt létrehozásával, 2018-as beköltözéssel két ház kiürült. A Mátyás király utcai és a Bársony 
János utcai. Ezeket át fogja venni a MESZEGYI, és alapellátást fognak végezni. Ezáltal 
összevonásra kerül több szétforgácsolt rendszerben működő terület. A Város több, mint 1 milliárd 
200 millió forintból megújítja ezt a rendszert. Már hoztak létre az országban ilyen típusú intézményt, 
de senki sem fogja tudni elmondani azt 2020-ra, hogy erre egy komoly összeget fordítva, egy nagyon 
modern munkahely nagyon modern munkakörülményeket fog tudni biztosítani minden dolgozó 
számára. Ezúton szeretné megköszönni – hiszen a Szociális Munka Hetét ünneplik – minden 
szociális dolgozó alázatos munkáját, nélkülük ez a terület nem működtethető. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri az előterjesztést véleményező 
bizottság álláspontjának ismertetését. 
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Bizottsági vélemény: 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: Az előterjesztést megtárgyalta, mindhárom 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
118/2018. (XI.15.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon beolvadása 

a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe, 
valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 
Megszüntető okiratának jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális 
intézmények egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Őszi Napsugár Otthont (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) 
(a továbbiakban: Őszi Napsugár Otthon), mint költségvetési szervet 2018. december 31. 
napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – 
egyesítéssel, melynek módja beolvadás - jogutódlással megszünteti. A megszüntetésre 
kerülő Őszi Napsugár Otthon általános jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 3530 Miskolc, 
Arany János utca 37.) (a továbbiakban: MESZEGYI). 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a MESZEGYI és az 

Őszi Napsugár Otthon intézményvezetését, hogy gondoskodjanak a határozat 1. pontja 
szerinti beolvadás megvalósítása érdekében – az államháztartási és számviteli előírások 
figyelembevételével - a szükséges gazdálkodási feladatok ellátásáról, valamint – a Kjt. 24. § 
(3) bekezdésére és az Mt. VI. fejezetében foglaltakra tekintettel – a munkáltatói 
intézkedések megtételéről, dokumentumok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a beolvadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 
jognyilatkozatok aláírására. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MESZEGYI, Őszi Napsugár Otthon 
Végrehajtást felügyelő osztály: Szociális Osztály 
Közreműködik:    Gazdálkodási Főosztály, Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő:    döntés tekintetében azonnal, 

az 2. pont tekintetében a jogszabályi előírások alapján 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Őszi Napsugár Otthon 
Megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály 
Határidő:    döntés tekintetében azonnal 
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 
a Megszüntető okirat aláírására, elrendeli annak törlési eljárás keretében a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtását, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a törlési 
eljáráshoz kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály 

a törzskönyvi törlés kapcsán Pénzügyi Osztály 
Közreműködik:    Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő:    a döntést követő 8 napon belül 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
119/2018. (XI.15.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

Alapító Okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális 
intézmények egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Alapító okiratának 1. melléklet szerinti 
módosítását, valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály  
Közreműködik:    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    döntés tekintetében azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 

a jelen határozat 1. pontja szerinti Módosító okirat aláírására, elrendeli a Módosító okirat 
és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat változás-bejelentési eljárás keretében a 
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a 
változás-bejelentési eljáráshoz kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály 

a törzskönyvi bejegyzés kapcsán Pénzügyi Osztály 
Közreműködik:    Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő:    a döntést követő 8 napon belül 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthonnak a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával 
kapcsolatos szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosításra vonatkozó intézkedéseket 
tegye meg.  

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály 
Határidő:    2018. december 31. 
 

 
/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
120/2018. (XI.15.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolci 

Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő 
beolvadásával kapcsolatban meghozandó vagyonjogi döntések 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális 
intézmények egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelésébe 
adja 2019. január 1. napjától a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár 
Otthon (a továbbiakban: Őszi Napsugár Otthon) által használt, jelen határozat 1. 
mellékletében felsorolt ingó és ingatlan vagyonelemeket térítésmentesen, határozatlan 
időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamáig, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott, és az Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó szociális alapellátások és szakosított ellátások közfeladat ellátásának 
elősegítése céljából. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő:    döntés tekintetében azonnal 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján 
hozzájárul a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló vagyonkezelési szerződés 



6 

módosításához oly módon, hogy a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői joga a Miskolc 40026/16/A/132 hrsz.-ú, 
természetben Miskolc, Középszer utca 17. szám alatt található 25 m2 alapterületű 
garázshelyiségre vonatkozóan 2018. december 31. napjával megszüntetésre kerül, így a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői joga 
2019. január 1. napjától a jelen határozat 2. mellékletében rögzített ingatlan 
vagyonelemekre, a mellékletben meghatározott területtel terjed ki. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő:    döntés tekintetében azonnal 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény között fennálló vagyonkezelési szerződés jelen 
határozat 1. és 2. pontja szerinti módosítását tartalmazó szerződés aláírására. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:    2018. december 31. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc 40026/16/A/132 
hrsz.-ú, természetben Miskolc, Középszer u. 17. szám alatt található 25 m2 alapterületű 
garázshelyiség ingatlanra vonatkozóan utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy az ingatlanra 
fennálló vagyonkezelői jog megszűnésével egyidejűleg gondoskodjon az ingatlan 
hasznosításáról. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:    2019. január 1. 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján 
2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény részére a Miskolc 23486/1 hrsz.-ú ingatlan 43735/45635-öd arányú 
vagyonkezelt ingatlanilletőségéből a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben szabályozott, és az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
szociális alapellátások és szakosított ellátások közfeladat ellátásának elősegítése céljából, 
térítésmentes használatba adja a közfeladat ellátásához szükséges ingatlanrészeket, azok 
tényleges használatának megkezdésétől, határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat 
ellátási kötelezettség fennálltáig azzal, hogy az üzemeltetési feladatokat a Miskolc Holding 
Zrt. látja el. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:    döntés tekintetében azonnal 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding 
Zrt.-t, mint a Miskolc 23486/1 hrsz.-ú ingatlan 43735/45635-öd arányú vagyonkezelt 
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ingatlanilletőségének üzemeltetőjét és hasznosítóját az 5. pont szerinti döntés 
végrehajtására, a térítésmenetes használati megállapodás megkötésére. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:    2018. december 31. 
 

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy az Őszi 
Napsugár Otthon Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézménybe történő beolvadásával egyidejűleg az Őszi Napsugár Otthon könyveiben 
nyilvántartott készletek, kötelezettségek, követelések a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény könyveibe kerülnek átvezetésre, az Őszi 
Napsugár Otthon javára fennálló követelések, valamint az Őszi Napsugár Otthonnal 
szemben fennálló kötelezettségek jogutódja a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2018. december 31. 

 
/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a mai munkájuk végére értek. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a következő rendes ülés várható időpontja 2018. december 13. napja. 
Mindenkinek köszöni a munkáját. Az ülést 8 óra 42 perckor bezárja. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 


