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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
Iktatószám: 130.108-3/2019. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. április 18. napján 

07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 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, Hollósy 
András, Katona Ferenc, Kovácsné Budai Mária, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. 
Nagy Ákos, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Pakusza 
Zoltán, Soós Attila, Szécsényi Marianna és Dr. Tompa Sándor képviselő  

 
Később érkezett: Dr. Simon Gábor és Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Pfliegler Péter alpolgármester, Nagy-Korsa Judit és Révész Péter képviselő 
 
 
Meghívottak:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, aljegyzői, főosztály- és 

osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak képviselői a mellékelt 
jelenléti ív szerint 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelettel köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelenteket. Külön 
köszönti vendégeiket, Hubay György országgyűlési képviselő urat és a sajtó képviselőit. Bejelenti, 
hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint jelen van 25 fő. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elhunyt György István 
rendező, aki több mint 200 dokumentum- és tudományos filmet rendezett és 1960-ban szervezte 
meg az első hazai filmfesztivált, a rövidfilmek seregszemléjét, amely Miskolc városnak három 
évtizedig az egyik legfontosabb rendezvénye volt. Ezért 2006-ban megkapta a Miskolc Díszpolgára 
címet, majd művészi tevékenysége elismeréseként 2013-ban a Kondor Béla díjat is. Elhunyt Koós 
János, aki Miskolcon töltötte fiatalságát és az Önkormányzat 2016-ban Pro Urbe kitüntetéssel 
ismerte el városhoz való kötődését és előadó-művészi tevékenységét. Elhunyt Hódi Zoltán, a 
DVTK korábbi labdarúgója, aki a miskolciak mezében 78 találkozón lépett pályára. 2017-ben A 
város sportjáért díjat kapta.  
Kéri, hogy néma felállással emlékezzenek meg Róluk. 
 

(megemlékezést követően) 
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A Nemzeti Ünnep alkalmából március 15-én miskolci művészek, közéleti személyiségek, egyházi 
méltóságok és hivatali tisztségviselők ilyen nagy számban talán még soha nem vehettek át magas 
rangú, állami kitüntetéseket. Nem utolsó sorban ez a tény adta azt az ötletet, hogy teremtsek 
hagyományt azzal, hogy mindig, az ünnepet követő első Közgyűlésen gratuláljanak, illetve 
mondjanak köszönetet mindazoknak, akik a városért, a megyéért dolgoznak, azzal, hogy a 
Közgyűlés előtt is felolvassák neveiket és az általuk kapott kitüntetést. Áder János köztársasági 
elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Orosz 
Atanáz miskolci megyés püspöknek, Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést 
vehette át Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és Kocziszky György a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára. 
Magyarország köztársasági elnöke, a belügyminiszter előterjesztésre a Magyar Arany Érdemkereszt 
Polgári Tagozata kitüntetést kapta a közigazgatás területén végzett több mint négy évtizedes 
példaértékű szakmai tevékenysége elismeréséül Kolleganőjük, Miklós Béláné, Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal aljegyzője. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
parlamenti államtitkára Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesítette a kulturális 
életben kifejtett közel négy évtizedes tevékenysége elismeréseként Kollégájukat, Papp Ferencet, a 
miskolci Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter Áder János köztársasági elnök megbízásából, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést adományozta közel négy évtizedes értékmentő és értékteremtő pályája, 
valamint Miskolc város arculatának építészeti kialakítása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként Kollégájuknak, Rostás László Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építésznek, 
Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítészének. Magyarország köztársasági elnöke, a 
belügyminiszter előterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai Tagozata elismerést 
adományozta több mint három évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai tevékenysége 
elismeréséül Egyed János László tűzoltó alezredesnek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
szolgálatparancsnokának. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Papp Gyula, az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese. Életútja elismeréseként Életfa 
Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést vehetett át Sóvári Lajos nyugalmazott kerületvezető 
erdész és Várfalvi József, az erdőgazdaság nyugalmazott erdőművelési osztályvezető-helyettese. 
Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést vehetett át Lehoczky János, a Sajóvölgyi Erdészeti 
Igazgatóság nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal két munkatársának, dr. Stiber Vivien, a Miskolci Járási Hivatal vezetőjének és 
Bubán Márton, az Informatikai Osztály, valamint a Kormányhivatal elektronikus 
információbiztonságért felelős vezetőjének.  
Ezúton is gratulál a kitüntetetteknek, további szép eredményeket és jó egészséget kíván 
munkájukhoz. 
 
Munkájukat a mai napirend elfogadásával kezdik. 
Badány Lajos képviselő úr és az indítványon jelzett képviselők a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 44. szakasza alapján indítványt nyújtottak be a Közgyűlés 
rendkívüli ülésének összehívására vonatkozóan. Az SZMSZ 21. § (4) bekezdése szerint, 
amennyiben a rendkívüli ülés megtartására előírt időtartamon belül rendes ülés összehívására is sor 
kerülne, a rendkívüli ülés napirendje a rendes ülés napirendjébe beolvad. A rendkívüli ülés 
kezdeményezésével egyidejűleg Badány Lajos képviselő úr „Javaslat Miskolc és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye légiközlekedésének biztosítása tárgyában” képviselői indítványt nyújtott be. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 7 igen, 18 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt az ülés napirendjére nem 
vette fel. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat 
teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város területén okos 

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

 
A Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat ingatlanhasználat biztosítására a Magyar Máltai 

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

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

 
3. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
megválasztására 

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

A Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
4. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat a DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket 

Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” üzletrészének megvásárlására 

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

A Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
5. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott 
polgármesteri döntésről 

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

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 
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6. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
7. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat az Adöksan Hungary Kft. Miskolcon történő 

letelepedésével kapcsolatos szerződések utólagos 
jóváhagyására 

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

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához az SZMSZ 20. szakasz (1) 
bekezdése alapján első javaslata, hogy összevontan, nyílt ülésen tárgyalják az Önkormányzat 
gazdálkodásával és közszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó 
szerinti 1., 2., 6., valamint a sürgősségi 1. napirendet. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy összevontan vitassák meg a város 
kulturális- és humánszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 
3., 4., 5., 7., valamint a sürgősségi 2. és 5. napirendet, majd ezt követően zárt ülésre kerüljön sor. 
Kéri, szavazzanak a javaslatról. 

A Közgyűlés 18 igen, 5 nem szavazattal, 3 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, 4 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.) 
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NYÍLT ÜLÉS: 
 

 
1.  Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
2. Javaslat helyi joganyag felülvizsgálatára 
  Előterjesztő: Dr. Alakszai Zoltán jegyző 
 
3. Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
4. Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény két 

telephelyén történő szolgáltatás megszüntetésére 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 

 
5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő 

nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodások 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 

 
6.  Javaslat a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
7. Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

munkáltató vezetője munkakörének, ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó 
pályázat kiírására 

 Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
 
8. Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására 
 Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 
 
 
1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város területén okos lámpaoszlop telepítésére 
 
2. Javaslat ingatlanhasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

részére 
 
5. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyben 

meghozott polgármesteri döntésről 
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SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 
 
 
3. Javaslat a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 
 
4.  Javaslat a DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” üzletrészének megvásárlására 
 
6.  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
7.  Javaslat az Adöksan Hungary Kft. Miskolcon történő letelepedésével kapcsolatos 

szerződések utólagos jóváhagyására 
 

 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az Önkormányzat gazdálkodásával és 
közszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalása következik. 
 
1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat 
meghozatalára 

 
2. napirend:  Javaslat helyi joganyag felülvizsgálatára 
 
6. napirend:  Javaslat a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
 
Sürgősségi 1. napirend:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén okos lámpaoszlop 

telepítésére 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 2. napirendhez előterjesztői módosító 
indítvány került benyújtásra. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 1. és 2. napirendi előterjesztést 
többségében, míg a 6. napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendet mind 
a rendelet, mind a határozat esetében támogatólag döntött, ahogy a 6. napirend 
vonatkozásában szintén. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend rendeletét és határozati javaslatát 
többségében támogatta, ahogy a 6. napirendet is. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 1. 
napirendet mind a rendelet, mind a határozat esetében támogatólag döntött, ahogy a 2. 
napirend vonatkozásában szintén. A 6. napirend elfogadását egyhangúan támogatta. 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend rendeletét és 
határozatát többségében, míg a 6. napirendet egyhangúlag támogatta. 

 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend rendeletét és határozati javaslatát 
többségében, míg a 6. napirendet egyhangúlag támogatta. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát, a felszólalásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: Az elmúlt hetek legnagyobb bejelentése Miskolc új beruházásai között a Lufthansa 
városunkba települése volt. Azért ezzel kezdi mondanivalóját, a tavalyi zárszámadás, a város tavalyi 
költségvetési bizonyítványának okán, mert ez a beruházás az, mint egyfajta koronán a gyémánt, ami 
kapcsán újfent elmondhatja: szárnyal a miskolci gazdaság. Miután biztos abban, hogy az ellenzék – 
hozzá nem értő, vagy érteni nem akaró – emberei is elmondják majd a véleményüket, a miskolciakat 
szeretné öt számmal „untatni”, amely a zárszámadásban az 1. számú melléklet. Miskolc város 
önkormányzatának működési célú bevétele 43 milliárd forint, míg kiadása 38 milliárd forint. Ez 
plusz 5 milliárd forintot jelent a bevételi oldalon. A teljes költségvetés bevételi oldalát nézve 82 
milliárd forintról beszélhetnek, míg a kiadások 47 milliárd forintot tesznek ki. A különbség közel 
35 milliárd forint. Ezek után lehet eldönteni, hogy hogyan, mennyire felelősen, eredményesen 
gazdálkodik Miskolc városa. Köszönhetően ez a lakosság munkájának, adóbevételének és a 
hozzáadott értékének is. Az ötödik szám, amit ígért, hogy 2018. évben rekord értékű adóbevétele 
volt a városnak, aminek a zöme iparűzési adóbevétel, ami eléri a rekordszintű 11 milliárd forintot. 
Úgy gondolja, hogy aki Miskolcon él vagy dolgozik, az láthatja, hogy a városban folyamatosak az 
építkezések, darukat látni mindenhol, sárgasisakos emberek dolgoznak, járnak a betonkeverők, az 
aszfaltozók, folyamatosan szerelnek, valahol a városban mindig fúrás, faragás zajlik. Ezt a 
miskolciak azért élik meg jól, mert látják azt, hogy a város fejlődik, gyarapodik és egyre élhetőbb. 
Látják ezt mindazok, akik munkahelyet keresnek. Munkaerőhiány van, miközben újabb és újabb 
cégek szavaznak bizalmat Miskolcnak és látnak benne fantáziát. Látható az, hogy munkahelyeik 
szépülnek, óvodáig megújulnak, hogy az orvosi rendelők is folyamatosan fejlődnek, energetikai 
beruházások valósulnak meg, nemcsak napelem parkok tekintetében, hanem napelemek kerülnek 
az intézmények tetejére is. Turizmusra is költenek folyamatosan, a 35 milliárd településfejlesztési 
pénz jó része megérkezett a város számlájára és elkötésre került. Emellett olyan nagyberuházásokra 
nyertek külön pénzt, mint a Diósgyőri Vár II. üteme plusz 7 milliárd forinttal, vagy olyan 
beruházásra, amiben sokan nem hittek, de itt az élő példa rá, hogy meg lehet csinálni, a Tapolca-2., 
a wellness és strandfürdőnek a fejlesztése, ami további 13 milliárd forinttal gazdagítja a város 
vagyonát. Ezen kívül megújításra kerül a Herman Ottó Múzeum, a belváros, de látszik, hogy a 
diósgyőri városközpontban is haladnak a fejlesztések. Újabb több milliárd forint kerül elköltésre 
útaszfaltozásra, soha ilyen mértékben nem költöttek – mint tavaly, illetve majd idén – 
városüzemeltetésre, gépekre, berendezésekre, kátyúzásra, favágásra, fűnyírásra, annak érdekében, 
hogy a városlakók, az itt dolgozók komfortérzete megfelelő legyen. A költségvetés minden egyes 
sorának minden forintja azt a célt szolgálja, hogy Miskolc város visszatérjen újra nagy nevéhez, újra 
erős, ipari központja legyen az országnak. Azt gondolja, hogy aki nem látja ezt a fejlődést, ami az 
utóbbi években Miskolcon megvalósult, az vagy hitetlen továbbra is, vagy vak. Mert ebben a 
városban igenis lehet élni, kell élni. Miskolc nemcsak arra büszke, hogy munkahelyet és befektetési 
lehetőséget kínál másoknak, arra is büszke, hogy az itt élők, az itt dolgozók komfortérzete egyre 
magasabb, ahogy a biztonságérzete is, és arra különösen büszke, hogy egyre több turista érkezik 
ebbe a városba.  
 
Molnár Péter: Úgy gondolja, hogy egy költségvetés kapcsán a zárszámadás nagyon világos és reális 
képet nyújt arról, hogy milyen helyzetben, állapotban van a város. Nem valószínű, hogy a miskolci 
polgárok ezt a meglehetősen nagy anyagot átolvassák, de úgy látja, hogy a miskolciak érzik és látják, 
hogy az irány az jó. Képviselőként a Közgyűlésre áttanulmányozta a zárszámadást, látják a számokat, 
a fejlődést taxatíve leírva is. A miskolciak viszont azt látják és érzik nap, mint nap, illetve az 
idelátogatók, hogy a város nagyon sokat változott az elmúlt években. Világosan látszik, hogy a város 
fejlődik, egyre több itt a lehetőség, kiemeli a munkalehetőséget, mert gyakorlatilag mindenki, aki 
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dolgozni szeretne, az a városban már tud, mert lehetőség bőven van. A zárszámadás kapcsán 
mindenképpen el kell mondani – szerinte az a legfontosabb üzenet –, hogy a város gazdálkodása 
stabil és kiszámítható. 2010. óta dr. Kriza Ákos vezeti a várost, és azóta elmondhatják, számukra 
egy fontos alapelv, hogy addig nyújtózkodnak, amíg a takarójuk ér. Ezzel a stabilitást és a 
kiszámíthatóságot megteremtették. A zárszámadásnak egy másik nagyon fontos üzenete, hogy a 
város adóbevételei évről évre dinamikusan nőnek. Ez egyértelműen a város stabilitását és a növekvő 
gazdasági erejét mutatja.  
A legutóbbi Közgyűlés alkalmával sokat beszéltek a Lufthansa beruházásról. Úgy véli, hogy az a 
legújabb nagyberuházás, ami Miskolcra fog érkezni, világos és egyértelmű bizonyítéka annak, hogy 
az a gazdaságpolitika, amit folytat a jelenlegi városvezetés, a Holding és az Önkormányzat 
együttműködve, az sikeres és eredményes tud lenni. Az a kép, amit Miskolc tud mutatni egy nagy 
külföldi német befektetőnek, az egyértelműen vonzó kép. Sajnálattal és megdöbbenéssel látja, hogy 
egyesek próbálják ezt negatívan feltüntetni és rémhíreket terjeszteni. Szeretne megnyugtatni 
mindenkit, hogy már egyeztetések folynak arról, hogy a Lufthansa a miskolci oktatási rendszerbe 
hogy fog bekapcsolódni, hogyan kívánja a szakember utánpótlását megoldani, mely iskolával 
együttműködve és hogyan kíván a szakember utánpótlásban együttműködni a várossal. Tudomása 
van arról is, hogy a diákok körében, a leendő munkavállalók, szakemberek körében toborzást is fog 
indítani a cég. Tehát a Lufthansa Miskolcra megérkezett. Felesleges rémhíreket terjeszteni, mert 
már a jövőt tervezik és építik Miskolcon.  
A Fidesz-KDNP Frakció azért is támogatja a zárszámadás elfogadását, mert 2018-ra visszatekintve 
láthatják, hogy a beruházások évét hagyják maguk mögött. Nagyon sokat költöttek 
városüzemeltetésre, hiszen fontos, hogy a város szép legyen, karban és rendben legyen tartva. 
Számukra az is lényeges alapelv, amit meghirdettek, hogy a lakosok szubjektív biztonságérzete 
mennyire fontos. Látják az anyagban, hogy tavaly 685 millió forintot fordítottak arra, hogy a 
miskolci rendészeken keresztül a lakosok azt érezhessék, hogy biztonságban vannak. A 
rendészeknek és a rendészeti szervnek köszönhetően úgy véli, ezt az állapotot fenn is tudják tartani.  
Az is látszik az zárszámadásból, hogy a TOP-os beruházásoknak köszönhetőn a bölcsődék, óvodák, 
iskolák, orvosi rendelők tekintetében milyen fejlődés ment végbe az előző évben.  
Az, hogy jó úton haladnak, hogy a város gazdasági ereje nő, abból is megmutatkozik, hogy a városi 
dolgozóknak, a Holding és az önkormányzati dolgozóknak a bére is tudott növekedni 2018-ban. 
Ezért támogatja a Fidesz-KDNP Frakció szövetsége ezt a zárszámadás, ahogy minden felelősen 
gondolkozó politikusnak ezért kell támogatnia.  
 
Hollósy András: Szeretne csatlakozni az előtte szólókhoz. Korából adódóan nem sokat élt a 
szocializmusban, de történelmi tanulmányai folyamán megtanulta, hogy a kádári ál-jólétben a 
hitelfelvételek dominánsak voltak. Úgy látszik, hogy az ellenzék a rendszerváltást követően ezt a 
poszt-kádári effektust próbálta továbbvinni, és ennek lett tulajdonképpeni hozománya a 36 milliárd 
forintos nettó adósság. Ezt az Orbán kormány Kriza polgármester úr segítségével konszolidálta és 
leküzdötte. Amióta le tudták győzni ezt az adósságot, mióta ebből a mocsárból ki tudtak lépni, 
töretlen fejlődése van a városnak. Ez a Lufthansa beruházás szintén ezt erősíti. Ahogy elhangzott, 
a jövő héten már toborzások kezdődnek ezzel kapcsolatban. Mindenféle rém- és álhírterjesztés 
teljességgel megalapozatlan.  
Olvasott egy cikket arról, hogy vidéken és Magyarországon alig van „A” kategóriás besorolású 
irodaház. Miskolc az előző Közgyűlésen megszavazta, hogy ilyet hoz létre a belvárosban.  
De élen jár még az okos lámpaoszlopok telepítésének vonatkozásában is Miskolc. Magyarországon 
2015 novemberében Budapesten a Széna téren hozták létre az első okos lámpaoszlopot led 
világítással, wifi és e-bike csatlakozási pontokkal. Azóta Miskolc volt elsők között az első város, 
amely ilyen formában csatlakozik. 30 ilyen okos lámpaoszlop lesz Miskolcon, ami megint azt 
bizonyítja, hogy a város gazdaságpolitikája élen jár, a vidéki megyei jogú városok közül elsők között 
reagál a XXI. századi körülményekre. Külön öröm számára, hogy választókörzetében 3 ilyen 
lámpaoszlop kialakítására is sor kerül.  
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Molnár képviselőtársához hasonlóan szintén úgy érzi, hogy minden felelősen gondolkozó 
önkormányzati képviselőnek ezeket az előterjesztéseket támogatni illik.  
 
Szécsényi Marianna: Miskolc lesz a legbiztonságosabb város. Ezt a célt tűzte ki a városvezetés 
2013-ban, amikor Polgármester Úr meghirdette a város közbiztonsági programját. Az elmúlt 
években Miskolc nagy lépést tett előre a modern közbiztonság megteremtésében. Köszönhető 
mindez annak a számos és megvalósult projektnek, amelyekről elmondható, hogy nagymértékben 
hozzájárulnak a város közbiztonságának a javításához. Egy biztonságos, élhető város megteremtése 
a céljuk, ennek érdekében folyamatosan hoznak olyan döntéseket, amelynek köszönhetően nő a 
lakosság szubjektív biztonságérzete. A közbiztonság megteremtése nemcsak szervezeti és egyéb 
cselekvési programokra épül, hanem nagyon magas informatikai, technikai rendszerre is. Ennek 
része a térfigyelő kamerák használata. Ez a most kihelyezendő okos lámpaoszlop a térfigyelő 
kamerák többfunkciós változata, hiszen a korszerű led-es közterület világítási funkciója mellett 
képes lesz wifi szolgáltatást nyújtani, rendelkezik majd mobilfeltöltési lehetőségekkel és térfigyelő 
kamerával is. Ez az eszköz tehát nemcsak a közbiztonságot, hanem az itt élők életminőségének a 
javítását, kényelmét is szolgálni fogja. Az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató által felajánlott 
okos lámpaoszlop illeszkedik az Okos Város, Okos Miskolc Projekt keretében megvalósuló 
intelligens térfelügyeleti kamerarendszerhez, és szerves része lesz a város Operatív Műveleti 
Központjának a kialakításában. Az okos lámpaoszlop funkciói komplex módon járulnak hozzá 
Miskolc város Fejlesztési Stratégiájának célkitűzéseihez. Az Okos Város Projekten belül további 30 
okos lámpaoszlop kiépítése valósul meg, a tervezett telepítés időpontja ez év vége. A közterületi 
térfelügyeleti kamerarendszer további bővítése elősegíti a Miskolci Rendőrkapitányság és a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet bűnmegelőzési és bűnüldözési munkáját, értékvédelmi feladatainak 
hatékony ellátását. Úgy véli, hogy a Miskolc területén működő térfelügyeleti kamerarendszer 
megfigyelési pontjainak bővítése a belváros közbiztonságának további javulását is szolgálni fogja. 
 
Dr. Nagy Ákos: Az előtte felszólalók már elmondták, hogy milyen sok mindenre lehetnek büszkék, 
hogy milyen eredményes a város. A rendészet oldaláról kívánja megközelíteni a dolgot. 2013. volt 
az az év, amikor a vidéki nagyvárosok közül Magyarországon elsőként létrejött az önkormányzati 
rendészet. A héten voltak egy állománygyűlésen, és nagyon jó volt hallani az elért eredményeket, jó 
volt tudni arról, hogy hogyan fejlődnek. Stabil 160 főnek biztosít a rendészet munkát. Azt is jó volt 
hallani, hogy más vidéki nagyvárosok számára Miskolc a példa, ide jönnek tanulmányozni, nézni a 
rendszert. Az országban egyetlen önkormányzati rendészet van, ami létszámában megelőzi 
Miskolcot, a Fővárosi Rendészet. Jó volt hallani azt is, hogy létrejöttek a járőrszolgálatok, hogy 
nemcsak a bel-, hanem külterületen is tudják az itt élők biztonságát erősíteni és szolgálni, valamint 
azt, hogy a 2019-20. években 900-ra emelkedik a Modern Városok Programnak köszönhetően a 
miskolci kamerák számra. Ez egy komplex rendszer, amibe beleilleszkedik az okos oszlop is. Az 
előtte szólók már elmondták, hogy milyen előnyökkel jár, mi mindent tud ez. Nem egyszerű 
utcabútor, hanem gyakorlatilag a városi közvilágítást definiálja újra, és a jövő kommunikációját 
biztosítja a miskolciaknak. Közösen fejleszti egymást a város lakossága és az oszlop, mert olyan 
funkciókkal látják el és bővíthetők, amit az itt élők kérnek. Alkalmas lehet arra is, hogy a város 
légszennyezettségi vagy tisztasági adatait mérje. Ennek az előterjesztésnek mindenféleképpen van 
előnye, de a legnagyobb az, hogy komplex módon beleilleszkedik a város közbiztonsági 
rendszerébe.  
 
Badány Lajos: A zárszámadás áttekintésekor megállapítható, hogy az államháztartáson belül 
érkező támogatások tárgyévi felhasználása igen szerény, hiszen az 55 milliárdra tervezett beruházási 
kiadásokból csupán 5 milliárd teljesült, a módosított előirányzat mindössze 9%-a. Ez még a tavalyi 
teljesítéshez képest is elmaradást mutat, és a 2015. évi érték 1/5-t sem éri el. Ez a pályázati pénzek 
lehívásától függő gazdasági teljesítmény jól mutatja kiszolgáltatottságukat a központi költségvetés 
felé, hiszen a zárszámadás adatai szerint a teljes felhalmozási bevételek mindössze 1,5%-t tették ki 
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az Önkormányzat saját fejlesztési forrásai. A ténylegesen teljesítésig eljutott saját felhalmozási 
bevételek évek óta nem emelkedtek, idén pedig jócskán elmaradnak még a tavalyi teljesítményhez 
képest is. A 2020-ra kifutó jelen pályázati ciklust követően pedig a fejlesztésekre fordítható saját 
bevételek hiánya drasztikus visszaesést fog eredményezni a beruházások terén. Látható, hogy a 
2019. évi beruházások döntő részét is a tavalyról áthúzódó, el nem végzett feladatok adják, amelyek 
a zárszámadás átvezetését követően az ezévi költségvetés főösszegét 1,5-2-szeresére emelik. Az 
európai gazdaságot jellemző konjunktúra Miskolcon is érezteti hatását, bár közel sem a 
rendelkezésre álló uniós forrásoknak megfelelő mértékben. Miközben az uniós támogatási ciklus 
legnagyobb közép-kelet-európai haszonélvezője éppen Magyarország, a források felhasználása az 
állami szintre emelt törvényesített korrupció okán rendkívül pazarlóan történik. Az előbb említett 
általános gazdasági fellendülés következtében 2017-hez képest nőtt a város adóbevétele, ami 
örvendetes tény. Miskolc lakosság-megtartó ereje viszont nem javul ezzel egyidejűleg. Ez pedig a 
lakosságszámra vonatkoztatott adóerő növekedésén keresztül a kormányzati támogatások 
csökkenését eredményezi. Ettől azonban a munkaerőpiacon sokkal súlyosabb problémát okoz a 
városban évek óta végbemenő burkolt lakosságcsere. Az elvándorló képzett szakemberek helyére 
képzetlen, jórészt alulszocializált és mélyigénytelen néprétegek áramlanak be, amelyek a szaktudást 
igénylő területeken munkavégzésre alkalmatlanok. Ez a betelepítés mára szervezett formát is öltött, 
de annak ellenére, hogy a városvezetés ennek tudatában van, a lakcímkártya kiadásának szigorítását 
továbbra sem kezdeményezi a kormányzat felé. Ezt a folyamatot csak a miskolci lakosság 
bérszínvonalának emelkedése ellensúlyozhatná, amely továbbra is elmarad az országos átlagtól. Az 
alacsony bérszínvonal konzerválása céljából – a multicégek elvárásainak megfelelően – már 
tömegek érkezet Magyarországra a háború sújtotta Ukrajnából, vagy a tiszaújvárosi MOL 
beruházáshoz több ezer vendégmunkás Törökországból, amely már a település etnikai 
összetételének megváltoztatásával is fenyeget.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri Képviselő Urat, hogy térjen vissza a Miskolcot érintő 
témára, nem egy regionális képviseleti fórumon van. 
 
Badány Lajos: Gondolta Tiszaújváros jelenében Miskolc város jövőjét is láthatják, mert végül is 
ez egy országos tendencia. Míg a város működése, még ha szűkösen is, de a saját bevételekből és 
az állami támogatásokból elvegetál, egyre nagyobb fizetési teher hárul a Holding tagvállalatokra. A 
Holding zárszámadásában közzétett 33 milliárdos hosszútávú fizetési kötelezettség igen nagy 
tehertétel a város cégei számára, akiknek ezen kiadásokat vagyonfelélés nélkül kellene 
kigazdálkodniuk. A városvezetés propaganda gépezetévé silányított MIKOM Kft., mint feneketlen 
kút, nyeli az adófizetők pénzét, üzemi teljesítménye 2018-ban 62 milliós veszteséget produkált. A 
2018-ra tervezett 4 milliárdos hitelfelvételből közel 2 milliárdot hívott le a város, 2019-re pedig 
újabb 5 milliárdos hitelfelvételt állítottak be a költségvetésben. Mindez a hosszútávú hiteltörlesztési 
kötelezettség folyamatosan növekedését eredményezi. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
éves fizetési kötelezettség a tavalyi szűk 500 millióról 4 éven belül ennek közel négyszeresére, több 
mint 1,8 milliárdra fog emelkedni. A város látens adóssága viszont ennél jóval magasabb, és ez a 
Holding tagvállalatoknál rejtőzik.  
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát 
lezárja. 
 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a város kulturális- és humánszolgáltatásával 
összefüggő előterjesztések tárgyalásával folytatják munkájukat. 
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3. napirend:  Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
4. napirend:  Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Intézmény két telephelyén történő szolgáltatás megszüntetésére 
 
5. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén 

működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési 
Megállapodások módosítására 

 
7. napirend:  Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság munkáltató vezetője munkakörének, ügyvezetői tisztségének 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

 
Sürgősségi 2. napirend:  Javaslat ingatlanhasználat biztosítására a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére 
 
Sürgősségi 5. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 

önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntésről 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának 
ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 7. napirendi 
előterjesztést tárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 3. napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 

3.,5. és 7. napirendi előterjesztések elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 3. és 4. napirendi előterjesztést 

tárgyalta, elfogadásukat egyhangúlag támogatta.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát, a felszólalásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: A meghívó szerinti 3. és 4. napirendhez kíván hozzászólni. Az időskorúakkal 
foglalkozó civil szervezetek támogatása című előterjesztés kapcsán elsősorban megemlíti, hogy az 
Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában, az időskorúak támogatását, mint önként 
vállalt feladatot vette a vállaira. Másodsorban, hogy fontos, hogy a helyi programban is az 
időskorúakkal foglalkozik Miskolc város. Harmadsorban az országban egyedülállóként Miskolc 
megalkotta a Salkaházi Sára Miskolc Szociális Programot, valamint az Idősügyi Tanácson keresztül 
is foglalkozik az idősek támogatásával a város. A Tanács a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetével 
együtt tevékenykedik. Elmondja, hogy jelen anyag keretében idén már harmadik alkalommal 
tesznek javaslatot az időskorúak támogatásával foglalkozó nyugdíjas kluboknak összességében 2,5 
millió Ft-ot, egyenként 50.000 Ft-os pénzbeli támogatására. Kiemeli, hogy ez a támogatás egy plusz 
támogatás, hiszen a Szociális és Egészségügyi Bizottság saját hatáskörében minden évben külön 
keretösszeggel rendelkezik az idősügyi szervezetek támogatására, vagyis ez egy második 50.000 Ft-, 
melyet az idős klubok igényelhetnek. A 2019. év a harmadik év, melyben ez a támogatás adható. 
Elmondja, hogy a beszámolókból látható, hogy a szervezetek maximálisan kihasználják ezt a 
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támogatási formát. Arra vonatkozóan, hogy jelen városvezetés a Fidesz-KDNP Frakció 
támogatásával milyen gondot fordít az időskorúak támogatására, elmondható, hogy ez egy komplex 
folyamatnak a részét képezi. Olyan komplex folyamat, melynek a Salkaházi Sára Program az egyik 
zászlós hajója. Ennek megalkotásával az önkormányzat két célt kívánt elérni. Az egyik célja az volt, 
hogy azokat a nyugdíjasok, akik a háború utáni Miskolc újjáépítését egész életükben szolgálták, 
valamilyen formában támogatást kapjanak. Másik célja volt, hogy olyan nyugdíjas közösséget 
építsenek föl, amivel – az országban egyedülálló módon – nem csak az anyagi támogatást, hanem 
a szórakozásukat és biztonságukat is segítik. Ezt szolgálta az egyszeri éves 10.000 Ft-os támogatás 
– melyre az első évben 34.000 nyugdíjas jelentkezett Miskolcon – , illetve más kulturális események 
szervezése, illetve a biztonságuk erősítése érdekében 2015. évben ajtóriasztó-ékeket és személyi 
riasztókat is kaptak a nyugdíjasok, akik igényelték azt. Véleménye szerint, országos szinten 
példaértékű, amit Miskolc Város Önkormányzata a nyugdíjasokért tesz. A Polgármesteri Hivatal 
épületében évek óta rendszeres – tavaszi és őszi – találkozás a nyugdíjas klubok vezetőivel azt 
mutatja, hogy nem csak igénylik, de szeretik is ezt a találkozási lehetőséget, így interaktív 
együttműködés jön létre a nyugdíjas klubok és az Önkormányzat között. Az érintettek teszik meg 
azokat a javaslatokat, melyeket évről évre az önkormányzat vezetősége próbál beépíteni azokba a 
támogatási formákba, amelyek rendelkezésére állnak. A Miskolci Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény kettő telephelyén történő szolgáltatás megszüntetése tárgyú előterjesztés 
kapcsán elmondja, hogy a Fidesz-KDNP Frakció nem csak pozitívnak, hanem előremutatónak is 
minősíti azt. Tekintettel arra, amikor a Szent Hedvig Otthon átadása megtörtént az előző évben, 
75 fővel, később pedig további 65 fővel fog bővülni azon ellátottak létszáma, akik a végleges ellátást 
megkaphatják. Az a két telephely, mely szolgáltatásának a megszüntetésére tesz javaslatot az anyag, 
részben így kihasználhatja azokat a maximális pályázati lehetőségeket, melyeket az infrastrukturális 
fejlesztést szolgálhatják ebben az intézményben. Másrészt, szakmailag egy kézbe kerülhet az 
átmeneti gondozást nyújtó gondozóházaknak a kezelése. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy nem 
a telephely szűnik meg, hanem a szolgáltatás szűnne meg. Maga a telephely továbbra is a 
MESZEGYI kezelésében marad, az egyik telephelyen a gondozóházak kerülnek elhelyezésre, a 
másik telephely más funkciót kap. 
 
Deák-Bárdos Mihály: A második sürgősségi napirendi ponthoz kíván hozzászólni, amelynek 
tárgya az ingatlanhasználat biztosítása a Máltai Szeretetszolgálat részére. Elmondja, hogy a terület 
önkormányzati képviselőjeként személyes jó kapcsolatot ápol a lyukói Közösségi Ház vezetőjével. 
Rendezvényeiken rendszeresen részt vesz, a szervezésben is segítséget nyújt. A Máltai 
Szeretetszolgálat az ingatlanrészt az általuk nyújtott szolgáltatások érdekében használja, mely 
szolgáltatások nagy részét ismerteti. Véleménye szerint kijelenthető, hogy nem csak fontos feladatot 
látnak el a társadalmi felzárkóztatás területén, de kiváló munkát végeznek Lyukóvölgyben. 
Támogató szándékát fejezi, hogy a Máltai Szeretetszolgálat térítésmentesen használhassa továbbra 
is a lyukói Közösségi Házat. 
 
Molnár Péter: A FIDESZ-KDNP Frakció Szövetség véleményét kifejezve elmondja, fontosnak 
tartják, hogy az idősekkel, a szépkorúakkal való foglalkozás az előtérbe kerüljön. Miskolc városa az 
utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a városban élő szépkorú idős polgáraira. Egyrészt egy ellátó 
rendszer működtetésével, – mely véleménye szerint jól működik –, másrészt a Salkaházi Sára 
Programmal. 2014-ben az ellenzék sorai azt mondták, ez egy olcsó trükk, kampányfogás, ami 
bizonyosan csak egy évet él meg. Azóta eltelt több év, és minden évi költségvetés tartalmazta a 
Salkaházi Sára Programot, azokat az összegeket, amelyeket rá kívánnak fordítani. Ez egy egyértelmű 
jelzés arra vonatkozóan, hogy számukra tényleg fontosak a szépkorúak. Ezért is támogatják őket, 
és nemhogy megszüntetnék a programot, hanem folyamatosan, évről évre bővítik a Salkaházi Sára 
Program adta lehetőségeket. Itt már többről van szó, ugyanis kulturális programokat is nyújtanak a 
szépkorúaknak, olyan lehetőségeket – szórakozási, kirándulási, sportolási –, amelyekkel aktívan 
tudják tölteni napjaikat, a hosszú ledolgozott évtizedek után is nagy megbecsülésnek örvendenek 
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ebben a városban. Ez fontos üzenet irányukból a miskolci szépkorúak számára. Ha egy kórfára 
rátekintenek, nemcsak az országéra, hanem a városéra is, akkor egyértelmű a kép. Sajnálatos, hogy 
öregedik el a társadalom. A helyzet viszont adott és foglalkozni kell vele az Önkormányzatnak is. 
Mindezekért is gondolják fontosnak, hogy a miskolci idősekkel foglalkozni kell, támogatni kell őket. 
Részükről folyamatos a kapcsolattartás a miskolci idősekkel, az ő szervezeteikkel, klubjaikkal, a 
különböző köreikkel. Meghallgatják kérdéseiket, észrevételeiket és lehetőségeikhez mérten 
igyekeznek támogatni. Ennek egyik jele az is, hogy a Miskolcon már több éve működő nyugdíjas 
klubokat is támogatják egy egyszeri, 50 ezer forintos összeggel azért, hogy még színesebb, még 
tartalmasabb programokat tudjanak megvalósítani a saját közösségeikben. A Miskolci 
Önkormányzat a MESZEGYI-n keresztül egy óriási rendszert működtet. Ebben a közgyűlési 
csomagban egy szakmailag jól előkészített előterjesztés került a Képviselő-testület elé, 
támogatandónak tartja, frakciója megszavazza az előterjesztés elfogadását. Láthatják, hogy a Mátyás 
király utcán lévő Idősekháza, valamint a Bársony János utcán működő Ezüsthíd Idősek Otthona 
egy funkcióváltáson esik át. Hangsúlyozza, a rémhírek megelőzése végett, hogy funkcióváltásra 
kerül sor, tehát a két ingatlan megmarad az Önkormányzat kezelésében; átmeneti elhelyezést nyújtó 
idősek gondozóháza, valamint család- és gyermekjóléti központ működne ebben a két 
intézményben. A jelenleg az idősekházában és az Ezüsthíd Otthonban elhelyezett idősek – úgy véli 
– egy sokkal színvonalasabb, modernebb épületbe, a Szent Hedvig Otthonban kerülnek 
elhelyezésre, és így biztosított lesz az ő megfelelő szakmai ellátásuk.  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A meghívó szerinti 3. napirendi ponthoz kíván hozzászólni. 
Elmondja, hogy Miskolc városvezetése kiemelt figyelmet fordít a városban élő idős polgáraira, akik 
koruknál, egészségi állapotuknál fogva fokozottabb odafigyelést, gondoskodást igényelnek. Az 
idősek számának folyamatos emelkedése is azt indokolja, hogy mind anyagiakban, mind egyéb, 
szociális gondoskodásban fokozottan legyen jelen az Önkormányzat az időskorúak gondozásában. 
Választókörzetében 2018. szeptember-októberében költöztek be az ellátottak a volt Vasgyári 
Kórház területén működő Szent Hedvig Idősotthonba. Az otthon felújítására, átalakítására az 
Önkormányzat közel 100 millió forintot fordított. Az intézmény lakói a tiszta és tágas szobákban 
jól érzik magukat, színvonalas ellátásban részesülnek. Gyakoriak a rendezvények, mint például 
karácsonyi ünnepség, farsangi mulatság, húsvéti ünnep, de előfordul, hogy egy-egy művész 
szórakoztatja az otthon lakóit. A ház lakói is részt vesznek a környezetük szebbé tételében, az 
elmúlt héten rózsatövet ültettek, amelyet képviselő keretéből vásárolt részükre. 2018. október 1-
jén, az Idősek Napja alkalmából köszöntötték a lakókat, valamint minden évben az Idősek Hónapja 
alkalmából köszönti a választókörzetében élőket. 2018-ban 3 településrészen 700 idős ember 
részére szervezett kulturális műsort. Az Önkormányzatnak az a célja, hogy segítse az itt élő 
szépkorúakat, odafigyeljen rájuk és gondoskodjon róluk. Azért, hogy még élhetőbb legyen a 
környezet, az elmúlt időszakban, a Vasgyárban négy utca burkolata újult meg, csapadékvíz elvezető 
épült ki, illetve járdák felújítására került sor. Ez év végére, jövő év tavaszára egy újabb 
nyomortelepet számolnak fel a Vasgyárban, a Kabar utcában. A Vasgyár területén a lakosság részére 
sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani, valamint a gyerekek részére közösségi teret 
kialakítani. Hamarosan megújul a Vasgyári Közösségi Ház is, továbbá több utcában kerül kiépítésre 
a csapadékvíz elvezetés, illetve Komlóstetőn megújul a Szeder úti Óvoda is, bővíteni szeretnék.  
 
Pakusza Zoltán: A nemzetiségi együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban van egy 
felvetése. Megjegyzi, úgy gondolja, hogy ez egy olyan előterjesztés, ami alapvetően támogatandó. 
Tegnap azonban eszébe jutott, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz lenne kérdése: 
hogyan állnak az Opre Roma Párt autonómia kezdeményezéséhez, támogatják vagy elhatárolódnak 
tőle? 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a felszólalást. Eperjesi Erika képviselő asszonynak 
adja meg a szót. Előtte azonban megjegyzi, ez annyira marginális történet, annyira nem szerepel a 
politika fő odorvonalában, hogy erre nem is tudna választ adni. 
 

Pakusza Zoltán megjegyzi, ezt a  
Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kérdezi. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Érti. Eperjesi képviselő asszonynak adja meg a szót. 
 
Eperjesi Erika: A 7. napirendhez kíván hozzászólni. A Miskolci Nemzeti Színház igazgatói 
szerződése 2020 januárjában lejár, ezért esedékessé vált egy új pályázat kiírása. A következő évad 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében fontos, hogy már szeptember végére kinevezésre kerüljön 
az új vezető, hiszen köztudott, hogy a színházi évad nem naptári évben mérhető. Az érdemi munka 
mindenkor augusztus végétől a következő év júniusáig tart. A Miskolci Nemzeti Színház előadásai 
eleget tesznek a legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek. A repertoár kialakítása során 
pedig kiemelten fontos szempont a klasszikus nemzeti darabok bemutatása is. A színház vonzereje 
az előadás és nézőszámokban rejlik, sikereit bizonyítja a számtalan vendégjáték és az, hogy 
művészeit és előadásait rendszeresen művészeti díjakban részesítik. A Miskolci Nemzeti Színház 
vendégszerepelt az elmúlt évadokban többek között a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a 
Primavera Fesztiválon, az Erkel Színházban, a Városmajori Színházi Szemlén, valamint a pécsi és 
gyulai fesztiválokon is. A színházak vezetői tudják, hogy a kultúra is egy termék, amelyhez 
marketing szükséges, de fontos, hogy ezt ízlésesen tegyék. A színház akkor jó, ha társasági esemény, 
ha a nézők bíznak a Miskolci Színházban, akkor eljönnek, bérletet váltanak és visszajárnak. Ezt az 
a tény is bizonyítja, hogy az elmúlt években a leglátogatottabb színház volt a miskolci, a nézőszámát 
csak a Budapesti Operettszínház, a Madách Színház, az Opera és a Vígszínház előzte meg. 
Megemlíti, hogy Magyarországon egyedülálló ösztöndíj programot indított a Vodafone és a 
Miskolci Nemzeti Színház, fiatal művészek és balett táncosok számára. A program célja, hogy 
megkönnyítse a kritikus pályakezdő éveket és hozzájáruljon a színészek és táncosok pályán 
tartásához. Olyan páratlan lépést tett a tehetséggondozás területén, amely jelentős mértékben 
járulhat hozzá a fiatal művészek pályafutásához, valamint a miskolci színjátszás és balett hosszútávú 
sikereihez.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, 
a vitát lezárja. 
 
Bejelenti, hogy az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával 
folytatják munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
 
Kéri, hogy akik nem a napirend 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. 
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Hozzászólók: 
 
Pakusza Zoltán: Három, a választókerületét érintő problémával fordul a Testület elé. Az egyik, 
hogy választókerületében a csőtörések munkálatait követő utómunkálatok nem nagyon fejeződnek 
be, ami miatt már írt levelet is a MIVÍZ vezetőségének március 28-án. Nagyon sok olyan volt 
csőtörési helyszín van, ahol az aszfaltréteg helyreállítása hiányzik. Csak a Finkei utcában, ami egy 
alig 150 méter hosszú utca, három ilyen is, megemlíti továbbá a Csehov, az Erdősor és a Munkás 
utcát is. Kéri Polgármester Úr ráhatását, hogy ezen utómunkálatok minél hamarabb befejeződjenek.  
Az előző Közgyűlésen feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy a Debreczeni Márton téren az 
egyik ingatlanból a másikba ment az áram. Kiderült, hogy az egyik önkormányzati ingatlan, amihez 
másnak is volt kulcsa. Arról, hogy milyen alapon volt másnak kulcsa, illetve milyen intézkedéseket 
tettek megkapta a vagyonkezelő MIK Zrt. válaszát, amit ezúton is megköszön. Azt írták, hogy a 
megtartott helyszíni szemlén tárták fel az ingatlan engedély nélküli használatát, amelyet követően a 
szükséges intézkedések megtételre kerültek. Ezzel kapcsolatos konkrét kérdése, hogy ebben az 
esetben az ingatlanhasználat az engedély nélküli volt, történt-e rendőrségi feljelentés a MIK Zrt. 
részéről. 
Harmadik kérdése, hogy a hatósági munkát a hatóságok felé hogyan lehetne eredményesebbé tenni. 
Példaként hozza fel, miszerint választókerületében, a Bellervölgy utcában van egy ingatlan, aminek 
az egyik jellemzője, hogy alapvetően osztatlan közös porta, van egy jelentősebb lakóház és hozzá 
épülő melléképületek, amelyekben lakók élnek. 2015-ben jelezte már a hatóságok felé, hogy a 
szennyvíz elhelyezés nem megfelelő, úgy, hogy az utcában több mint egy évtizede megoldott a 
szennyvíz elvezetés, tulajdonképpen csak rá kellene kötnie a lakóknak. A portára alapvetően 
jellemző, hogy szemetes, kérdéses továbbá a kémények állapota is. Most, 2019 áprilisában ezen 
problémák nagy része nem oldódott meg, hiába telt el négy év. Kérdése, hogy mi az, ami a hatóságot 
akadályozza abban, hogy eredményesebb munkát tudjon végezni ezeken a területeken. 
Amennyiben törvényi változásra van szükség, akkor várja a szakmai javaslatokat. Megjegyzi, a 
Testületben minden pártnak vannak országgyűlési képviselői. Hangsúlyozza, ezeket a törvényi 
változtatásokat meg kell tenni. Úgy véli, az nem lehet, hogy négy éven keresztül a hatóság nem 
tudja elérni azt, hogy egy-egy ilyen ingatlan területén jogkövető magatartás alakuljon. Kérdés az, 
hogy hol vannak azok a jogi kiskapuk, amiket le kell zárni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. Válaszában elmondja, 
hogy az útfelbontások utáni aszfaltozás a városban elindult, az aszfaltkeverők nemrég nyitottak 
meg, véleménye szerint az említett területre is időben kell érkezzenek. Kér egy kimutatást a 
Városgazdától, illetve tájékoztassák Képviselő Urat, hogy mikor kerülnek leaszfaltozásra a 
csőtörések után helyrehozott, betonnal ellátott felületek.  
Képviselő Úr 3. kérdésére pedig írásban kap választ. 
 
Deák-Bárdos Mihály: 2019. április 5. napjára szervezte meg a lyukói szemétszedést a lakosság 
bevonásával és a képviselői munkacsoport segítségével. A Városgazda biztosított egy markolós, 
platós autót a szemét könnyebb elszállításához. Elmondja, hogy az autót naponta négyszer ürítették. 
Az akciót személyesen felügyelte és folyamatosan egyeztetett a felmerülő problémákról a 
Városgazda munkatársaival, akik konstruktívan álltak a feladathoz. Ezúton is megköszöni 
munkájukat. Kéri Ügyvezető Urat, hogy munkatársai felé is tolmácsolja köszönetét.  
A négy napon át tartó akció keretében összesen 160 köbméter szemetet szedtek össze Lyukó-
völgyből a temető és a Magyar-tanya közötti szakaszon. Sikerült részben megtisztítani ezt a 
külterületet. Megjegyzi, hiába való a képviselő és a Városgazda hozzáállása, hogyha a 
nemtörődömség miatt újabb és újabb szeméthalmok keletkeznek. Kéri Polgármester Urat, hogy 
hatékony hatósági eszközökkel szabjanak gátat az illegális szemétlerakásnak. 
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Szilágyi Szabolcs: A napokban az országos média a miskolci körzethatárok átrajzolásától volt 
hangos. Amikor átnézte az új körzeteket, az jutott eszébe, hogy akik ezt a módosítást végrehajtották, 
azok hírből sem ismerik Miskolcot. Ennek okán üdvözölte a Miskolci Törvényszék azon döntését, 
amelyben hatályon kívül helyezték Jegyző Úr határozatát.  
Mástól is hangos volt egy időben a sajtó. Soós Attila azzal kürtölte tele a Fidesz-es médiát, hogy 
Jakab Péter megsértette a nyugdíjasokat. Kásler Miklóstól tudhatják, hogy a betegségek nagyrésze 
megelőzhető a Tízparancsolat betartásával. A Tízparancsolat kimondja, hogy ne hazudj, mások 
becsületében kárt ne tégy’. Megjegyzi, kezd aggódni a Fidesz frakcióvezető egészségéért.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja Képviselő Úr figyelmét, hogy nem közérdekű téma, amiről 
beszél, hanem Képviselő Úr és Jakab Péter története. 
 
Szilágyi Szabolcs: A Kúria is kimondta már, hogy a Fidesz frakcióvezetője hazudott Jakab 
Péterről, és ezért bocsánatot kell kérnie. Nemcsak annak kell tisztelnie a magyar törvényeket, akiket 
a Fidesz beenged az országba, hanem azoknak is, akik ide születtek, még akkor is, ha Fideszes 
képviselők. Nem a hazugságokban kell bátornak lenni, hanem amikor meg kell fizetni a hazugságok 
árát. Hallani szeretné, hogyan kér bocsánatot egy Fideszes.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy közérdekű hozzászólásokat lehet 
tenni, kéri, ilyen prófétai kinyilatkozásokat ne tegyenek, mentesítsék ettől a hallgatóságot és a 
Közgyűlést.  
 
Novák Józsefné: Miskolc városrészei tudatos, előre átgondolt tervek alapján fejlődnek, 
köszönhetően a gondos és odafigyelő városvezetés munkájának. Örömmel számol be arról, hogy 
választókerületében hamarosan befejeződik a Táncsics Mihály téren az emlékmű környékének a 
rendezése. Köszönetét fejezi ki a türelemért, a bizalomért. Elsősorban a Táncsics Mihály téren 
lakókra gondol, de megemlíti a Kondor Béla és Kuruc utca lakóit is. Köszönet illeti továbbá az 
autós társadalmat, hiszen nagyfokú toleranciával fogadták ezeket a fejlesztéseket. Úgy véli, és úgy 
érzi, megérte ezt a sok kellemetlenséget elviselni, mert a fejlesztés méltó Diósgyőrhöz, a diósgyőri 
emberekhez, igazi ékköve lett. Hamarosan elkészül a szolgáltató ház előtti terület is, ami már Dr. 
Kovács László képviselőtársa választókerületéhez tartozik.  
A lakosság köszönetét tolmácsolja a Városgazda Kft.-nek Észak és Dél-Kilián, valamint 
Diósgyőrben lefolytatott nagytakarítással kapcsolatban, mert nagyon nagy munkát végeztek.  
Az ünnep közeledtével szót kíván ejteni a húsvéti vásár sikeréről, ami rengeteg érdeklődőt vonzott, 
a lakosság beszerezhette a húsvétra szolgáló kitűnő minőségű élelmiszereket.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Dél-Kiliánban termelői nap van november óta minden harmadik 
csütörtökön. Kéri, támogassák ezúton is ezeket a miskolci vállalkozókat.  
 
Kovácsné Budai Mária: Szintén hozzá kíván szólni az illegális hulladéklerakás témakörhöz. 
Választókörzetében a Bábonyibércre rendszeresen odahordják az illegális törmeléket. Egyesek az 
egyik utcából a másikba elviszik, majd folyamatosan hordják rá a törmeléket és a kommunális 
szemetet az ott lakók. Üdvözli Polgármester Úr által meghirdetett illegális szemétlerakók elleni 
küzdelmét. Megjegyzi, ez országos probléma. A miskolci önkormányzat folyamatosan számolja fel 
az illegális hulladéklerakókat. A Városgazda tavaly összesen 810 tonna illegális hulladékot szállított 
el, aminek felderítésében sokat segített a rendészeten belül működő Zöldkommandó. A lakosság 
és a Zöldkommandó jelzései alapján jelentős hulladéklerakó található a Bábonyibércen a 
záportározónál, valamint a Wass Albert utcánál. A hulladéklerakók megszüntetésére központi 
forrást is nyertek, ami 3 millió forint támogatást jelent. A pályázat keretében négy darab 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon kívánják megszüntetni az illegális szemetet. Öt darab konténer 
illegális hulladék elszállítása lesz a Bábonyibérc – Galagonyás sor, Bábonyibérc – Újtelep 
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záportározó megszüntetésével, 2 darab konténer illegális hulladék elszállítása a Wass Albert utcában, 
ez alapján 105 tonna illegális hulladékot tudnak elszállítani választókörzetéből.  
Képviselőtársa említette a húsvéti vásárt, ami választókörzetében is nagyon sikeres volt. 
Megragadva az alkalmat kíván minden jelenlévőnek és családtagjának, valamint Miskolc város 
lakosainak áldott húsvéti ünnepet kívánni. 
 
Dr. Tompa Sándor: Az elmúlt napokban a Miskolci Repülőtér kapcsán izzottak a vonalak. Sajnálja, 
hogy a témáért felelős Alpolgármester Úr nincs jelen, és a Közgyűlésben nem ismételhette el azokat 
az ígéreteit, amelyek a sajtóban megjelentek.  
A város tulajdonában van egy másik repülőtér, a Klementina Mezőkövesdi Repülőtér. Tudomása 
szerint több mint 10 éve Miskolcé. Kérdése, hogy akkor az autópálya egy kőhajításnyira volt a 
repülőtérrel, vasúti kapcsolata volt, mit tett ez a városvezetés annak érdekében, hogy ebből egy 
valós, a térség számára nemzetközi jelentőségű repülőtér fejleszthető legyen. Mint ahogy annak 
idején Tállai András, akkori polgármester nyilatkozataiból is ki lehetett olvasni. 
Az idén elmaradt Kriza polgármester úr évértékelője, amelyet nagyon hiányol. Nem tudta meg, 
hogy mi lesz a Kandó térrel, amely egy nagy projektként beharangozásra került, de nem tudta meg, 
hogy mi lesz az Y-híddal, ahogy azt sem, hogy mi van a Lillafüredig vezető kerékpárútról, mi a 
Bagolyvár funkciója, ahol a biciklitároló állványok továbbra is csak várják a bicikliket. Nem tudták 
meg azt sem, hogy a Science Fűtőmű projekt ügyében lezárult-e már a nyomozás. Tudják-e, hogy 
ki herdálta el, vagy milyen módon tűnt el 2,5 milliárd a város kasszájából.  
Nagy örömükre szolgált, hogy a mai zárt ülésen újabb befektető ideérkezéséről döntöttek. 
Érdeklődik aziránt, hogy a KPMG-vel kötött szerződés keretében milyen befektetés szervezések 
történtek, mennyit fizetett a város a KPMG-nek, és a mostani befektető a cégnek köszönhető-e, 
hogy Miskolcra települ. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Mezőkövesdi Reptér a szocialista 
városvezetés idején lett kiajánlva a befektetőknek és elfogadva az ajánlatuk. Sajnos ezért pereskedik 
a jelenlegi városvezetés a mai napig, a végét sem látják. Megjegyzi, nem egy településbarát szerződés 
kötettett annak idején.  
A Science Fűtőművel kapcsolatban elmondja, hogy a vizsgálat továbbra is folyik, ahogy a rendőrség 
lezárja a vizsgálatot, utána lehet ez ügyben is tovább lépni. 
A KPMG vonatkozásában megjegyzi, nemrég kezdődött el a munkájuk. Annak a cégnek a 
szerződését, amiről a mai napon volt szó, pedig már régóta készítik elő. Hangsúlyozza, nem a 
KPMG-hez kapcsolódik.  
 
Cseléné Figula Edina: A Martin-kertváros Forgács utca lakói nevében kíván felszólalni. Ebben 
az utcában közlekedik a 3/A jelzésű busz. Elmondja, hogy amikor ezt a buszjáratot erre irányították, 
a lakosság nagyon örült, hogy ezzel is megkönnyítik a tömegközlekedést a távolabbi utcákban 
lakóknak is. Az sajnos szemmel látható, hogy az út nem bírja el a buszok súlyát. Minden évben 
felgyűrődik az aszfalt, a buszok elhaladásakor a házfalak remegnek, reped a homlokzat. Kéri 
Polgármester Úrtól annak a kivizsgálását, hogy miként lehetne az aszfaltot úgy megerősíteni, hogy 
ezek a problémák ne jöjjenek elő.  
Soós Attila képviselőtársuknak jelzi, hogy várják a Kúria határozata alapján a bocsánatkérését Jakab 
Péter felé. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A szemét és lomtalanítás kapcsán kért szót. Választókörzetében 
2019. február végén kezdődött a tavaszi nagytakarítás, több alkalommal lakossági kezdeményezésre 
indult a szemétgyűjtés. Három helyen csatlakoztak be a „TeSzedd!” akcióba. Így tudták 
megtisztítani a Bükkszentlászló felé vezető út két oldalát, Bükkszentlászlót, a Magashegyet, a Szántó 
Kovács János utca végén az erdőt, valamint a Tatárdombot. Ezúton is köszönetet szeretne 
mondani mindazoknak, akik részt vettek az akcióban, valamint a Városgazda Kft. munkatársainak, 
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akik segítettek a több héten keresztül összegyűjtött szemét elszállításában. A hatalmas mennyiségű 
szemetet látva fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy a választókörzetében a családi házban 
élőket tájékoztassa – szórólapon keresztül -, hogy milyen módon tudják elszállíttatni a feleslegessé 
vált eszközöket, veszélyes hulladékokat. Szintén köszönetet szeretne mondani a szórólap 
elkészítésében segítő Majoros Róbert igazgató úrnak. A cég segített az összeállításában, és így tudták 
eljuttatni a Vasgyárba, valamint Bükkszentlászló minden ingatlanján található postaládába a 
szórólapokat. Arra bíztat mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, ami fel van tüntetve a szórólapon, 
minden információ megtalálható rajta. Évente két alkalommal, térítésmentesen végez lomtalanítást 
továbbra is a cég a családi házas övezetekben is, a társasházaknál a közös képviselőn keresztül kell 
igényelni a konténert. Ha az emberek egy kicsit odafigyelnek a szemetelésre, akkor a „TeSzedd!” 
akció keretén belül is kevesebb szemetet kell összeszednie az iskolásoknak, illetve a környéken 
élőknek. 
 
Bartha György: Már volt szó arról, miszerint a Törvényszék megsemmisítette a Jegyző Úr által, az 
önkormányzati választókörzetekre hozott határozatát. Ha valaki megnézni a határozatot, nem is 
csodálkozhat rajta, hogy megsemmisítésre került, mivel a törvény, ami alapján el kell készíteni, azt 
mondja ki, hogy két komoly kritériuma van a választókörzetek kialakításának. Az egyik a földrajzi 
településszerkezeti egység, a másik a választópolgárok átlaglétszámához való közelítés. Ha a 
földrajzi egységet nézik, amikor Tapolcáról indul egy körzet és a másik vége a Kilián-délnek egy 
része, amely szigetként van benne egy másik választókörzetben, akkor nincs olyan ember, aki azt 
mondja, hogy ez egy földrajzi településszerkezeti egység. De van más is! Tapolca másik végéről 
induló körzetnek pedig a másik vége a Győri kapuban a Tokaj vendéglátóház melletti utcáknál van. 
Ez mindenféleképpen nonszensz. Jegyző Úr azt mondta tévényilatkozatában, hogy forduljanak 
bírósághoz. Megtették, hallgattak Jegyző Úrra. A Törvényszék meg is semmisítette. Az nem igaz, 
amit kommunikál a városvezetés, hogy nem történt jogsértés, hanem csak egyszerűen az indokolást 
kell kiegészíteni. Hangsúlyozza, a hatályon kívül helyezés azt jelenti, hogy megsemmisítette, új 
eljárásra kötelezte. Megjegyzi, ez ritkaság, ilyen emlékei szerint még nem volt 1990. óta. Ismételten 
felajánlja Jegyző Úr részére az ellenzék segítségét. Polgármester Úrnak címezve pedig azt, hogy 
higgye el, az ellenzék, akik szintén miskolciak lévén kerültek a Közgyűlésbe, ők is a városukért 
dolgoznak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszában egy dolgot mindenképpen Képviselő Úr figyelmébe 
ajánl. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem közigazgatási. Hiába interpellálja őt Képviselő Úr, semmi 
köze hozzá, nincs semmilyen ráhatása. A jegyző nem jegyzőként jár el, hanem Választási Iroda 
minőségében. Hangsúlyozza, a miskolci városvezetésnek semmilyen ráhatása nincs a 
választókörzetek kialakítására, de ezt Képviselő Úr tudja, ha elolvassa a jogszabályt.  
 
Katona Ferenc: Néhány héttel ezelőtt aggódva szemlélte a selyemréti lakosokkal együtt azt az 
állapotot, hogy a még tavaly lehullott levél sem volt összegyűjtve és elszállítva. Ezért a Városgazda 
vezetőjéhez fordult, és megtudta azt a módszert, amivel végül máig az egész várost kitakarították. 
Hétvégenként 30-40 embert csoportosítottak egy-egy körzetbe, és gépi rásegítéssel kitakarítottak. 
Megköszöni a munkájukat. Megjegyzi, a selyemrétiek átmenetileg megnyugodtak. Kéri azonban 
ezen állapot szinten tartását.  
Azt tudja, hogy az élet minden területén fontos a kitartás. Aki nem kitartó, az hamar feladja, és aki 
feladja, az gyenge. Nem szeretne ebbe a helyzetbe kerülni. Ezért is fordul az MVK Zrt. új 
vezérigazgatójához abban az ügyben, hogy a Búza térről hazatérő selyemréti nyugdíjasoknak ne 
kelljen az aluljáróba fel-le vonszolni a bevásárló kocsijukat, ezért egy közvetlen kapcsolatra lenne 
szükség. Erre leginkább a 7-es autóbusz lenne alkalmas, hogy a régi útvonalon, a Selyemrét felé 
közlekedjen. Ebben kéri Vezérigazgató Úr segítségét.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Ebben az ügyben már előrehaladott gondolkodás folyik, reményeik 
szerint nemsokára meg is oldódik.  
 
Dr. Simon Gábor: Felszólalásában elmondja, kevesebb, mint 6 hónap van hátra a következő 
önkormányzati választásokig. Erre a 9 évre a városvezetésnek volt néhány fontosabb célkitűzése, 
amiről folyamatosan, például a MIKOM hasábjain kommunikáltak. Ilyen célkitűzés volt, hogy a 
Diósgyőri Vár építése folytatódjon, a Tisza pályaudvar előtti Intermodális csomópont, hogy a 
városnak legyen főtere, hogy végre az Avas szállóval történjen valami, hiszen az is a város 
tulajdonába került. Ezt a sort lehetne sokáig folytatni, lehetne folytatni azokat a beváltatlan 
ígéreteket, amelyet 9 év alatt nem tudott a vezetés megvalósítani. Az, hogy közeledik a választás, 
jelenti azt is, amiről itt többször szó volt, hogy Miskolc lakossága drámaian csökkent és ennek a 
következtében 19 választókörzetet kell kialakítani, a korábbi 20-szal szemben. Az a 19 körzet, 
amelyet Jegyző Úr aláírt és valaki megalkotott – úgy véli –, az semmibe veszi a város történelmi 
hagyományait. Bartha György képviselőtársa néhány példát mondott, Tapolca városrészt két, 
majdnem három felé osztják, egyik részét egész Diósgyőrig csatolják, a másikat a Békeszállón 
keresztül a Győri kapuig, ami egy egységes városrész. Megjegyzi, ezt is négy, részben öt részre 
akarják szétosztani. Ugyanígy szétosztották a katowicei városrészt, megbontották a belváros 
történelmi határait. Úgy gondolja, hogy egy olyan körzet struktúra jönne létre, aminek az az 
eredménye, hogy azok a képviselők, akik 2019 októberétől a Testületben ülnek majd, nem tudnak 
majd egységes városrészeket képviselni. Az a képviselő, aki például győri kapui képviselőnek 
gondolja magát, annak nemcsak a Győri kaput kellene képviselnie, hanem Tapolca egy részét is. Ez 
szerinte nonszensz. A korábbi gyakorlat a megfelelő, hogy az egyes önkormányzati képviselők egyes 
városrészekért feleljenek, és egyes városrészek képviseletét lássák el. Erre szeretné felhívni a 
figyelmet, hogy a körzetek átalakításánál törekedjenek ezen szempontok figyelembe vételére.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszában kifejti, hogy a Képviselő Úr által jelzett fejlesztések 
kapcsán örömmel tudja azt a tájékoztatást adni, hogy ezek a fejlesztések meg fognak történni. Sőt! 
A tervezés folyamata döntően lezárult szinte mindegyiknél, van amelyiknél már a közbeszerzések 
is lezajlottak, van ahol most kerül kiírásra a közbeszerzés, és ezek a beruházások hónapokon belül 
elindulnak. Elindul a Diósgyőri Vár tovább építése, már elindult a tapolcai wellness tovább építése, 
az Y-híd kapcsán a sajtóban is lehetett olvasni, hogy folytatódnak a kisajátítások a területszerzés 
kapcsán. A város főterének már volt egy – sajnos – eredménytelen pályázata, most kerül ki az újabb. 
Egyedül az Avas szálló esetén nem állnak még győzelemre. Megjegyzi, a tulajdonát viszont 
megszerezték, amit régen elkótyavetyéltek. Amit megígért a jelen városvezetés, az kivétel nélkül 
teljesülni fog. A lezárása még nem történt meg. Megérti, hogy sürgetné, ő is sürgetné, azonban a 
közigazgatás, illetve a közbeszerzések malmai lassan őrölnek. Kivitelező is azonban egyre kevesebb 
van a területen, mert szerencsére mindegyiknek van munkája.  
 
Badány Lajos: Sajnálatosnak tekinti azt a tényt, hogy a megyei légiközlekedés biztosítása 
érdekében benyújtott előterjesztésük napirendre vételét a Fidesz-KDNP Frakció leszavazta. Most 
nem azon kíván töprengeni, hogy ez kizárólag dacból történt, amely szerint egy ellenzéki 
előterjesztést akkor sem fognak tárgyalni, hogyha netán ez a város létérdekét szolgálja, vagy azzal 
minden felelősen gondolkodó képviselő egyetért. Az elmúlt közel öt év alatt az összes ellenzéki 
előterjesztést tárgyalás nélkül lesöpörték. Az előterjesztésében is kitért arra, miszerint a város 
jövőjéért felelősséget vállaló képviselők számára teljesen elfogadhatatlan az a tény, hogy a jelenlegi 
repülőtér bezárásával megszűnjön a megyei légiközlekedés. Ezzel a lépéssel Borsod-Abaúj-
Zemplén lenne az egyetlen megye az országban, amelyik nem rendelkezik működőképes 
repülőtérrel. A közelmúltban új gyáregység létesítéséhez telephelyet kereső BMW is azzal indokolta 
a szomszédos megyeszékhely, Debrecen melletti döntését, hogy Miskolcon nincs az igényeknek 
megfelelő repülőtér. Ezzel Miskolc egy közel 300 milliárdos befektetéstől esett el, ami 
nagyságrendileg 1000 munkahelyet teremtett volna. Egy repülőtér üzemeltetése a gazdasági 
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célszerűségen túl katasztrófa-elhárítás, valamint a honvédelem szempontjából is fontos stratégiai 
létesítmény, megszüntetése komoly biztonsági kockázatot rejt magában. Mindezek okán nem 
elfogadható az a megközelítés, miszerint a város légiközlekedésének biztosítása kapcsán az 
Önkormányzatnak semmilyen feladata vagy felelőssége nem lenne. A megyei légiközlekedés 
biztosítása nem lehet például egy repülőklub magánügye. Ez alapvető önkormányzati vagy állami 
feladatvállalást, finanszírozást igényel. Különösképpen nem elfogadható, hogy a repülőtér 
hiányában Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye légiközlekedése megszűnjön. Ezért egy 
létesítendő, új repülőtér üzembe helyezéséig a légiközlekedést a jelenlegi helyen szükséges 
biztosítani. Hangsúlyozza, hogy súlyos tévedés lenne kizárólag sportrepülésben gondolkozni. 
Hosszú távú stratégia megalkotása szükséges, hiszen a jövő a légiközlekedésé, társadalmi 
felelősségük, hogy 10-20 évet előre gondolkodjanak. Mindezek figyelembe vételével kéri 
Polgármester Urat, hogy a városvezetés haladéktalanul tegyen intézkedéseket annak érdekében, 
hogy Miskolc városa - az összes magyarországi megyeszékhelyhez hasonlóan - stabil üzemeltetői 
háttérrel, köztulajdonban lévő és nonprofit alapon működtetett repülőtérrel rendelkezzen. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Reméli, hogy tudja Képviselő Úr is, hogy ez a repülőtér, ami 
Miskolcon van, nem fejleszthető tovább. Azt is tudnia kell, hogy míg más repülőterek /Liszt Ferenc, 
Heathrow/ komoly légiforgalmat bonyolítanak, és nem sportcélú, illetve hobbirepülést biztosít a 
térségnek. Felolvassa annak a megegyezésnek az eredményét, amit a Repülőklubbal egyeztettek. 
Megjegyzi, ez napokkal ezelőtt már megjelent a sajtóban. „Tekintettel a Miskolci Repülőtér ügyében 
megjelent, valóságnak nem megfelelő, sokszor politikai célzatú nyilatkozatokra, szeretnénk 
egyértelműen megerősíteni a néhány nappal ezelőtti összegzését eddigi tárgyalásainknak. E szerint 
a miskolci városvezetés a Borsod Megyei Repülőklub elnökével megállapodott abban, hogy a 
Repülőklub újabb kérésének eleget téve 2019. november 1-jéig, illetve esetleges új befektető 
jelentkezéséig a jelenlegi feltételek mellett használhatja a Megyei Repülőklub a Miskolci Repülőteret. 
Mindezzel párhuzamosan abban is egyetértésre jutottunk, hogy a Megyei Repülőklub megszervezi 
tevékenységének új helyszínre való költözését.” Ebben a városvezetés is természetesen támogatja 
őket, mint ahogy eddig is a 9 év folyamán.  
 
Dr. Nagy Ákos: Több képviselőtársa is említette ma már a város köztisztasági helyzetét. A 12. 
választókerületben is küzdenek ezen problémával. Elmondja, nagyon sokat jelent számára, mint a 
választókörzet képviselője számára, hogy az itt élők segítik és támogatják a munkáját. Teszik ezt 
nemcsak azzal, hogy jelzik, honnan szükséges a szemét elszállítása, hanem azzal is, hogy aktív 
tevékenységgel kiveszik a részüket a munkából. Köszönetét fejezi ki a Városgazda Kft. 
munkatársainak a segítségükért, ahogy köszönetet mond az ott élő lakosoknak, valamint Kovácsné 
Budai Mária képviselő asszonynak, hogy szintén aktív partnere volt a 12. választókerület 
tekintetében is. 2019 márciusában kezdték és ez idáig 55 köbméter szemét került elszállításra. 
Tudják, hogy hol vannak a kritikus területek, meg fogják őket szüntetni, dolgoznak rajta.  
Megemlíti, hogy ma két figyelmeztetést is kapott Soós Attila frakcióvezető. Elmondja, nehéz 
szavakat találni arra a helyzetre, amikor a Jobbikos képviselők oktatják ki őket elvhűségből és 
következetességből.  
 
Molnár Péter: Választókörzetével kapcsolatban szeretne néhány dolgot elmondani, ismertetni.  
Az okos oszlopok kapcsán nagy öröm számára, hogy a Vörösmarty városrészen öt ilyen is 
elhelyezésre kerül. 
Szintén örül annak, hogy az elmúlt években, a tavaly végrehajtott fejlesztések a városrészben a 
helyben lakóknak az érdekeit szolgálják. Örömmel látja azt, hogy azokon a játszótereken, amiket 
például tavaly is elkészítettek a pingpong asztaloknál a jó idő megérkeztével egyre többen jelennek 
meg és töltik el hasznosan és aktívan a szabadidejüket.  
Köszönetét fejezi ki a Városgazda Kft.-nek a fásítási programért. Tudja, hogy az egykor lebontott 
épületek miatt a Vörösmarty városrészen az altalaj nem a legmegfelelőbb, folyamatosan pótolják a 
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kiszáradt fákat. Egy újabb fásítással bízik abban, hogy a jó levegőhöz és a zöldvároshoz a 
Vörösmarty városrészen is hozzá tudnak járulni. Kéri a Városgazdát, hogy amennyire tudják és 
energiájuk engedi, hogy öntözzék is ezeket a fákat. Szerencsére a lakosok között is van olyan 
aktivitás, hogy többen gondozzák, öntözik is a fákat, ezt nagyon szépen köszöni. 
Öröm számára, hogy az idei költségvetés tartalmazza, hogy a Vörösmarty aluljáró felújításra kerül, 
amelyet tavaly kifestettek. Beszámol arról, hogy egy tavaly novemberi döntésük volt, hogy estére – 
újra – a rendészek bezárják az aluljárót. Köszöni, hogy ezt a szolgálatot is ellátják. Úgy tűnik, hogy 
így sikerül a kifestett aluljáró épségét megőrizni. Ebben az évben már közbeszerzés alatt áll 6 millió 
forint értékben az aluljáró lépcsőzetének megújulása és újra festése. Ezt az aluljárót nagyon sok 
idős és gyerek használja a Vörösmarty városrészben, és mindezen intézkedések hozzájárulnak a 
biztonságos használhatóságához.  
A rendész és a járőrpárosok munkájának köszönhetően a városrészben nőtt a lakosok 
biztonságérzete, ezért köszönetet mond a Rendészet vezetőjének és munkatársainak.  
Képviselőtársait irigykedve hallgatta a Városgazda kapcsán, miszerint máshol vannak képviselői 
munkacsoportok. Sajnos a Vörösmarty városrészen nulla fő teljesít szolgálatot. Bízik abban, hogy 
hamarosan sikerül a létszámot felduzzasztani, legalább 1-2 fővel. Erre szükség lenne a gyors 
reagálás miatt egy képviselő munkacsoportra választókerületében is. Kéri, hogy ezt a régi rendet itt 
is állítsák helyre, mert nagy hiányát érzi.  
 
Fodor Zoltán: Szeretné a miskolciakat, avasiakat tájékoztatni arról, hogy az elmúlt hét pénteken a 
borús idő ellenére megtörtént az Avastetőn a VIII. Újszülöttek parkjának a megépítése. Ezt már 
nyolc éve a szülőkkel közösen a városrészben született gyermekek tiszteletére készítik. Hamarosan 
a kiültetett fák mellé egy védőkerítés is készül a korábbiakhoz hasonlóan, azért, hogy a gyerekek 
még véletlenül se tudjanak kiszaladni az úttestre. Egy ejektoros közkút, köznéven egy ivókút már 
ki lett építve, amiről nemcsak az ott sportolni vágyók tudnak vizet vételezni, hanem a szülők és 
gyermekek is. Elmondja, hogy amennyiben ősszel bizalmat kap, szeretné tovább folytatni és 
megépíteni a IX.-diket is.  
 
Dr. Kovács László: Két jelentős esemény előtt állnak, Nagypéntektől a húsvéti ünnepkör előtt, öt 
hét múlva pedig az Európa Parlamenti választásokat fogják – reményeik szerint – ünnepelni. 
Holnaptól kezdődik a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus kereszthalálára és 
feltámadására emlékeznek. Ez alkalomból a Fidesz és KDNP nevében minden miskolci polgárnak 
boldog és áldott húsvéti ünnepeket kívánnak.  
Öt hét múlva Európa Parlamenti választások lesznek. A kampány már elkezdődött, zajlanak az 
aláírás gyűjtések. Örömmel és büszkeséggel jelentheti, hogy a Fidesz-KDNP az aláírásgyűjtés első 
8 napjában Miskolcon több mint 30 ezer támogató aláírást gyűjtött Orbán Viktor 7 pontjának a 
támogatása mellett. Ugyanezen időszak alatt a Fidesz-KDNP képviselői 13 miskolci helyszínen 
tartottak húsvéti piacot, amikor a termelőket hozták össze a lakosokkal. Büszkén mondhatják, hogy 
nagyon nagy sikere volt. Folytatni kívánják azt a hagyományt, amelyiket az őszi piac kapcsán a 
krumpli árusítással kezdtek meg. Jelzi, hogy a Virágos Diósgyőrért Mozgalom keretében anyák 
napja előtt virágvásárt is kívánnak tartani ezeken a helyszíneken.  
Hallgatva elsősorban a Jobbikos képviselőtársai felszólalásait, szeretné mindenki figyelmét felhívni 
a politikai felelősségre. Megjegyzi, korábban aggódott értük, de most már sajnálja választóikat, akik 
most valószínűleg nagy gondban lesznek, hogy hova tegyék az X-et az Európa Parlamenti 
választásokon. A politikai felelősség azonban nemcsak itt áll meg, hanem azon is múlik, hogy milyen 
mintát adnak a politikai viselkedésükkel. Az elmúlt félév eseményei arra bátorították fel a követőiket, 
hogy jelenleg az egyik aláírásgyűjtés alkalmával a Megyei Kórház előtt az egyik aláírásgyűjtő Hölgyet 
megtámadták, megütötték úgy, hogy kórházi ellátásra szorult. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
politikai felelősség arra is kiterjed, hogy valaki olyan magatartást folytasson, hogy az ő pártjának a 
követői ne tehessenek ilyeneket. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a felszólalásokat. 
 
Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazás következik.  
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és 
kapcsolódó határozat meghozatalára 

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

 
A Közgyűlés 18 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
megalkotta a 4/2019. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

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

A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
24/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 

végrehajtásáról szóló 2018. évi tájékoztató tudomásul vétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai 
alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2018. évi tájékoztatót a határozat 1. és 2. 
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat helyi joganyag felülvizsgálatára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra, amely kiegészíti további két 
rendelettervezettel. Kéri, szavazzanak a módosító indítványról, amelyhez minősített többség 
szükséges. 
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A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztői módosító indítványt. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az első rendelettervezetről, szintén minősített 
többséggel. 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
megalkotta az 5/2019. önkormányzati rendeletét az 
egyes önkormányzati rendelek hatályon kívül 
helyezéséről. 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, döntsenek a második rendelettervezetről minősített 
többséggel. 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
megalkotta a 6/2019. 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: Most szavaznak a harmadik rendelettervezetről. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
megalkotta a 7/2019. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 

Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek 
támogatásával kapcsolatos döntés 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  

 
25/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  az időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 37/2018.(V.17.) számú 

határozatát megerősítve akként dönt, hogy a városban működő nyugdíjas szervezetek részére, 
működési célú kiadásaikhoz az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 2,5 millió forint 
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keretösszeg erejéig – kérelem alapján - egyszeri, 50.000.- forint összegű, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt az alábbi feltételek fennállása esetén: 

– a kérelmet benyújtó, bejegyzett, köztartozásmentes civil szervezet Miskolc közigazgatási 
területén minimum 15 fő részvételével, legalább 3 éve igazoltan működik, 

– célja idősek érdekképviseletének ellátása, valamint az időskorúak társas kapcsolatainak 
elősegítése,  

– a jelen határozatban rögzített feltételeknek való megfelelését a kérelmet benyújtó civil szervezet 
okiratokkal alátámasztja, 

– támogatásra vonatkozó szerződés megkötését vállalja, a támogatást kizárólagosan saját tagsága, 
kulturális és társas kapcsolatai elősegítésére használja fel. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 

1. pont szerinti támogatási feltételeket tartalmazó felhívás közzétételéről, felhívásra benyújtott 
kérelmek elbírálásáról, valamint a támogatási szerződések megkötéséről. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szociális és Köznevelési Osztály 
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Döntés tekintetében azonnal, illetve a döntés végrehajtása tekintetében 

a határozat hatálybalépését követően az 1. pont szerinti keretösszeg 
kimerüléséig 

 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény két telephelyén történő szolgáltatás 
megszüntetésére 

 
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  

 
26/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény két 

telephelyén történő szolgáltatás megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény két telephelyén történő 
szolgáltatás megszüntetésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy a Miskolci 

Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 3530 Miskolc, Arany 
János utca 37.) Idősek Háza (3525 Miskolc, Mátyás király u. 15.) és Ezüsthíd Otthon (3531 
Miskolc, Bársony János u. 29/a.) telephelyein az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek 
otthona szakosított ellátást megszünteti. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:  azonnal 



25 

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

hogy a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 3530 
Miskolc, Arany János utca 37.) Idősek Háza (3525 Miskolc, Mátyás király u. 15.) és Ezüsthíd 
Otthon (3531 Miskolc, Bársony János u. 29/a.) telephelyein az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, idősek otthona szakosított ellátás megszüntetésével kapcsolatos szolgáltatói 
nyilvántartásba történő adatmódosításra vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között 
megkötött Együttműködési Megállapodások módosítására  

 
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  

 
27/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város 

területén működő nemzetiségi önkormányzatok között létrejött 
Együttműködési Megállapodások módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi 
önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodások módosítására” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és 
- Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata (1. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata (2. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata (3. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (4. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata (5. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (6. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata (7. melléklet), 
- Miskolc Megyei jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata (8. melléklet), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata (9. melléklet), 

közötti Együttműködési Megállapodások módosítását a határozat 1-9. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:    azonnal 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 
Együttműködési Megállapodások módosításának aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:    2019. május 31. 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

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

 
A Közgyűlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
28/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2018. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős:  Jegyző  
Végrehajtásért felelős:  Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság munkáltató vezetője munkakörének, 
ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírására 

 
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  

 
 



27 

 
29/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Miskolci 

Nemzeti Színház Nonprofit Kft. munkáltató vezetője munkakörének, 
ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkáltató vezetője 
munkakörének, ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) 
bekezdése alapján mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése a) pontja alapján mint a gazdasági társaság 
legfőbb szerve – pályázatot hirdet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Déryné utca 1.) munkáltató vezetője 
munkakörének, ügyvezetői tisztségének betöltésére. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a határozat 1. pontja 

szerinti pályázati felhívásnak a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, 
valamint Miskolc város honlapján történő megjelentetését. 

 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 
betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti, a 
pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjainak felkérésére. 

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal 

a 2. pont tekintetében legkésőbb 2019. május 6. 
 a 3. pont tekintetében 30 napon belül 

 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi napirendekről történő szavazás 
következik. 
 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város területén okos 

lámpaoszlop telepítésére 
 
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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30/2019. (IV.18.) számú határozatot 
 
Tárgy:  közterületi térfigyelő kamera telepítéséről és a megfigyelt közterület 

kijelöléséről szóló döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város területén okos lámpaoszlop telepítésére” tárgykörben készített 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozatában akként dönt, 

hogy az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által 
felajánlott lámpaoszlop, illetve annak tartozékát képező térfigyelő kamera, annak 
megszerzésével egyidejűleg Miskolcon, a Bartók Béla téren kerül elhelyezésre. Továbbá a 
Közgyűlés a képfelvevővel megfigyelt közterületet az alábbiak szerint jelöli ki:  

 
Bartók Béla tér Hunyadi János utca felé eső területe 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pontban foglaltak 

figyelembevételével a jelen határozat melléklete szerint módosítja a 113/2018. (X. 25.) számú 
közgyűlési határozat – Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti 
kamerarendszer megfigyelési pontjai elnevezésű – mellékletét.  

 
Felelős:  Polgármester   
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 
 Miskolci Önkormányzati Rendészet 
Közreműködik: Lakosságszolgálati Főosztály 
 Gazdálkodási Főosztály 
 Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  Azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat ingatlanhasználat biztosítására a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére 
 
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  

 
31/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Ingatlanhasználat biztosítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
ingatlanhasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére” 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 ingyenes használatba adja az alábbi ingatlanrészt az alábbiakban rögzített 
kedvezményezett szervezet részére: 

Sor-
szám 

Kedvezményezett 
szervezet megnevezése 

Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Használatba 
adott ingatlan 
területe (m2) 

  1. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Miskolc Lyukóvölgy, 
Gulyakút 

77591 297,52 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. Amennyiben a 
közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás következik be, 
úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót az 
Önkormányzat számára megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a 
kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. E tényben 
bekövetkező változásról a kedvezményezett köteles az Önkormányzatot haladéktalanul 
értesíteni. 
 

3. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
megjelölt ingatlan használatát 2019. június 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb a 
támogatott közfeladat ellátásának időtartamára –, 6 hónapos rendes felmondási idő 
kikötésével biztosítja a kedvezményezett szervezetek részére. 
 

4. A kedvezményezett szervezet biztosítani köteles az ingatlanban működő Vasgyári 
Rendőrőrs Körzeti Megbízotti Csoport Lyukóvölgyi állomány (11,89 m2 tanácsadó szoba), 
valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ (9,64 m2 tanácsadó szoba) zavartalan helyiséghasználatát. 
 

5. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett köteles az 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

6. Az önkormányzati ingatlanrészek használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, 
karbantartás, adók, illetékek) viselésére. 
 

7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 
az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az 
azonnali felmondás lehetőségét kell biztosítani. 
 

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján, 
a Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződések előkészítéséről és 
megkötéséről. 

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:     2019. április 30. 
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5. sürgősségi napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott 
polgármesteri döntésről 

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

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

 
32/2019. (IV.18.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének utólagos 

tájékoztatása halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri 
döntésről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott 
polgármesteri döntésről” 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 ügyben meghozott, a jelen határozat mellékletét képező 
polgármesteri határozat vonatkozásában.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az ülés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy a Közgyűlés soron következő ülésére várhatóan 2019. május 16. napján kerül sor.  
Mindenkinek, minden miskolcinak áldott és boldog húsvéti ünnepet kíván. 
 
Megköszöni mindenki munkáját, az ülést 09 óra 47 perckor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
 
 


