MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
II-16.074/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén,
9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Dr.
Bistei Attila DR. Univ., Cseh László, Csordás Mihály, Doszpoly Orsolya, Fedor
Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, Hegedüs
Andrea, Horváth Ottóné, Juga György, Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács
Józsefné, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál,
Nyulászy Istvánné, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, Szabó
Tamás, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs Erika, Szűcs
Tamás, T. Asztalos Ildikó, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga László,
Dr. Varga Zoltán, Zámbó Tiborné,
Az ülésről távol maradt: Fábián István, Dr. Hártó György, Illyés Miklós, Dr.
Kovács László, Dr. Kriza Ákos, Orosz Lajos, Dr. Zsiga Marcell Lóránt.
Káli Sándor polgármester: Köszönti a Közgyűlésén megjelent vendégeket, az
elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait.
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok
elnökeit.
Bejelenti, hogy a testület 45 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 30 fő,
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.
Mielőtt megkezdenék a Közgyűlés munkáját, a közelmúltban bekövetkezett két
közéleti személy haláláról kéri, hogy emlékezzen meg a testület:
Életének 91. évében elhunyt Polányi Imre vasdiplomás ny. gimnáziumi tanár,
Miskolc város díszpolgára, akit nagyon sokan ismertek és tiszteltek a városban.
Polányi Imre 1916. november 1-jén született Kassán. Szülővárosában
érettségizett, majd a prágai Károly Egyetem latin-francia szakára iratkozott be.
1939-ben, Franciaországban is tanult, majd a háború vihara Szegedre sodorta,
ahol 1941-ben szerzett latin-francia szakos tanári oklevelet, amit orosz szakkal
is kiegészített. 1942 januárjában kezdte tanári pályafutását.
1947-ben telepedett le végleg Miskolcon. Egy rövid ideig Diósgyőrben a
Hunfalvi Gimnáziumban tanított, ahonnan 1948 februárjában került át a Fráter
György Gimnáziumba. 1952 nyarán egy évre igazgatói feladatokkal is
megbízták, így az ő nevéhez fűződik a mai Földes Ferenc Gimnázium végleges
helyére telepítése és beindítása.
1963-tól vezette az iskolai könyvtárát, közben tanított, osztályfőnök volt, nevelte
a fiatalokat a szó legnemesebb értelmében.
Az 1951-ben végzett osztálya emléktáblával tisztelgett az iskola és a szeretett
osztályfőnök előtt, bronzba öntve arcvonásait.

A város díszpolgári cím adományozásával ismerte el hosszú, gazdag
pályafutását.
Ugyancsak elhunyt Dr. Mészáros István, a Kisgyőri és Miskolc-Avasi
gyülekezetek volt lelkipásztora, a Tiszáninneni Református Egyházkerület
nyugalmazott püspöke.
Dr. Mészáros István a Zemplén megyei Pácinban született 1929. április 3-án.
Iskolai éveit követően 1952-ben Nagyrozvágyra került. Segédlelkészként
szolgált Mádon, Újfehértón, Debrecenben.
1956-ban választották meg kisgyőri lelkipásztornak, ahol folyamatosan 29 évig
szolgált.
1984-től a Miskolc-Avasi gyülekezet lelkipásztora. 1990-ben a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspökévé választották.
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindulása a teológiai tanszék
tanszékvezető tanára volt.
Dr. Mészáros István közösségformáló, közéleti tevékenysége alapján 2002-ben
átvehette a Miskolc díszpolgára kitüntető címet.
Kéri, hogy néma felállással adózzanak emléküknek.
--- megemlékezés után --Polgármester: Ezek után kéri, kezdjék meg a Közgyűlés munkáját az ülés
napirendjének a megállapításával. Először a sürgősségi előterjesztések
napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, hogy döntsön. A következő sürgősségi
előterjesztések kerültek benyújtásra:
1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-magyarországi Regionális
Egészségügyi
Tanács
egészségügyi
ellátórendszer
átalakítására
irányuló
miniszteri javaslatról szóló döntésének
jóváhagyására
Előterjesztő:

Szűcs Erika alpolgármester asszony

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
a
Semmelweis
KórházRendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház,
valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet
egységes Térítési Díj Szabályzatának
módosítására
Előterjesztő:

Szűcs Erika alpolgármester asszony
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Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 33 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 12 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
3. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat a DKSK Sport Marketing Kft-vel
kötött támogatási szerződés azonnali
hatályú felmondására

Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
4. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola
sportági kínálatának bővítésére és a Lékó
Péter Sakkiskola megalapítására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre történő
felvételéről.
A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 12 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
5. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetésére, a
magasabb vezetői álláshelyre történő
pályázat kiírására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester
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Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
6. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület és a Mandorla Közművelődési
Egyesület helyiséghasználati szerződés
meghosszabbítására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 12 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
7. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat a lóverseny- és bukmékeri
rendszerű
fogadás
szervezésének
engedélyezésével kapcsolatos döntés
meghozatalára

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 12 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
8. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat
a
Miskolc
Holding
Zrt.
Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági
tagjai megválasztására

Előterjesztő:

Fidesz frakció

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztő képviseletében, Dr. Szinay Attila
képviselő úrnak.
Dr. Szinay Attila: Az előterjesztést azért nyújtották be, mert egy ígéretet
szeretnének beváltatni. A decemberi Közgyűlésen kifogásolták, hogy az
ellenzéknek nincs közvetlen rálátása a holding operatív működésére.

4

Amikor elemezték ezt a helyzetet, Polgármester úr is egyetértett azzal, hogy az
ellenzéknek is kell rálátást biztosítani a holding ügyeire.
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 14 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik.
Kérdése, van-e hozzászólás, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban.
--Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot,
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket is.
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 11 fő) az ülés
napirendjét
a
meghívóban
foglaltak szerint állapította meg,
figyelembe véve a napirendre
tűzött sürgősségi előterjesztéseket is.
Polgármester: Mielőtt képviselőtársainak adná meg a szót, tájékoztatja a
Testületet, hogy Dr. Ódor Ferenc, a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke levelet
intézett hozzá az alábbi témában:
A B-A-Z Megyei Közgyűlés a 2006. december 14. napján tartott ülésén a
155/2006. (XII.14.) kgy. számú határozatával arról döntött, hogy a mikro- kis- és
közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek a
különadóból való kompenzálása tárgyában a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 101.§-ában foglaltak szerint felterjesztési joggal él a
Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez.
A hivatkozott közgyűlési határozat azt is tartalmazza, hogy minderről a megyei
jogú városok képviselő-testületeit is tájékoztatni kell, ezért osztotta meg a
Közgyűléssel a levél tartalmát.
Az ország és Miskolc városa is nehéz időszakot él át. A költségvetés
egyensúlyának biztosítása érdekében szigorú intézkedésekre van szükség,
melyek különböző mértékben érintik a lakosságot. Megköszöni a miskolciak
fegyelmezett hozzáállását. Az világosan látszik, hogy a várost miközben
fejlesztik, az intézményrendszer karcsúsításra szorul. A város jelentős
megújulását, megszépülését a közvélemény is igazolta. Az elkövetkező évek,
évtizedek embereinek sorsáról is dönteniük kell egyes intézkedések
meghozatalakor.
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A napirend előtti hozzászólások következnek.
Horváth Ottóné: Az intézményhálózat működtetésének áttekintését minden
évben elvégzik. A tanulók létszámának változása, a közoktatási törvény
változásai és az intézmény-hálózattal szembeni elvárások megváltozása
indokolja a felülvizsgálatot. Az Oktatási Osztály készített egy tervezetet,
melynek a vitája már megkezdődött. Időben előrehozták ezt a folyamatot, mivel
várják a konstruktív javaslatokat az intézmények, nevelő-közösségek és a
szülők részéről, amelyeket a majdani előterjesztésbe beépítenek. A politikusnak
az alábbi dolgokat kell szem előtt tartania: a kihasználtságot, a jogi előírásokat,
a pillanatnyi előnyös döntések hosszú távú igazolhatóságát, a finanszírozás
biztonságának fenntartását.
Miskolc város vezetése elkötelezett a közoktatás színvonalának emelésében. A
működő intézmények felújítása és tartalmi fejlesztése önként feladatokat is
tartalmaz, amit saját forrásból finanszíroznak. Példaként a pszichológiai hálózat
működtetését emeli ki.
Megköszöni Fedor Vilmos alpolgármester úr és Szűcs Erika alpolgármester
asszony közreműködését, hogy eljutatták az elért eredményeiket az
Országgyűlés Oktatási Bizottságához. Bízik abban, hogy a szakmai
felkészültségük alapján az önként vállalt feladataikat tovább tudják vinni.
Lenártek András: Az emberek panaszai mögött egyre nagyobb fokú
kilátástalanság és letörtség érezhető. A jövőt bizonytalannak látják a miskolciak.
Február a tervezés hónapja a családok életében is. Hihetetlen mértékben
megnőttek a közüzemi számlák összegei az előző évekhez képest. A
tömegközlekedésről azt lehet elmondani, hogy kevesebb járat közlekedik,
mégis drágább az utazás. Az egészségügyi ellátás is drágább lett a vizitdíj
bevezetésével. Ha valaki úgy dönt, plusz munkát vállal a többlet kiadások
fedezésére, nem talál munkahelyet. A munkanélküliek száma nőtt az 5 évvel
ezelőtt Polgármester úr által beígért és nem teljesített 8000 új munkahely miatt.
A belváros megszépült, ez igaz, de ez nem termelt új munkahelyeket. Minden
családban van legalább egy munkanélküli. Négy év alatt egyetlen
nagybefektető sem érkezett a városba. Az úgynevezett nagyprojektek nem
hozták a várva várt áttörést.
Amikor a Pólus program miniszteri biztosának kinevezték Szűcs Erikát, azt
hitték ez előnyére válhat Miskolcnak. Most azt hallani, hogy Bernáth Attilát
felmentették tisztségéből. Nem tudja, igaz-e a hír. Kérdése, van-e a városnak
válságkezelési programja.
Polgármester: A hír nem igaz, pletykának természetesen nagyon jó. A Pólus
Program által Miskolc a nanotechnológia és a mechatronika kutatás-fejlesztési
központja lesz, a Miskolci Egyetem tudásközpontjának bevonásával.
Miskolc környékén létrejöttek ugyan munkahelyek az utóbbi években, de az
igaz, hogy ez nem elég. Stabilizálni kell az ország és a város helyzetét, ezt
követően várhatók kedvező változások.
Szabó Tamás: 2007. február 15-én Szűcs Erika alpolgármester asszony és
Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke a városházán tartott
sajtótájékoztatón arról tájékoztatták a lakosságot, hogy márciusban az
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egészségügyi miniszter úgy dönt majd, hogy a városi kórházak ajánlott
ágyszámai kedvezőbben fognak alakulni. Bejelentették azt is, hogy a
Semmelweis Kórházban látják el - az aktív ellátás tekintetében - a
tüdőgyógyászatot, a reumatológia pedig a Diósgyőri Kórházba kerül. Kérdése,
Szűcs Erika honnan tudja, hogyan dönt a miniszter. Szomorú, hogy
tevékenység megszüntetéséért is lobbyztak.
A Szent Ferenc Kórház menedzsmentje elkészített egy hatástanulmányt a
tervezett
lépések
meglépése
esetén
bekövetkező
eseményekről.
Megvizsgálták, mi lesz a következménye annak, ha a 160 aktív tüdőgyógyászati
ágyszámot 50-re lecsökkentik és ezzel egyidejűleg át is telepítik az ellátási
formát a Semmelweis Kórházba. 2006-ban 6000 beteget láttak el, ebből
megközelítőleg 3000 miskolci lakos volt. Tehát 50 ágy esetén 95%-os
kihasználtságnál 2000 ember látható el évente. Ehhez jön az a szabály, hogy
az ellátási területeket úgy kell megállapítani, hogy 50 km-en belül, vagy 1 órán
belül mindenki számára elérhető legyen az ellátás. A másik ellátási hely
Edelény. Több olyan terület van, ami Edelénytől messzebb van, így Miskolcon
kell ellátni az innen érkező betegeket. Tehát ez tovább rontja a helyzetet.
Szükség van épületre is, úgy tudja, ez egyelőre nem adott, vagy ha van is
épület, az romos, penészes és beázik. Ehhez jön a speciális röntgen,
bronchológia, vérgáz, az ágyakig vezetett oxigénvezeték. Ezek természetesen
kialakíthatóak, csak pénz kérdése.
A röntgennel kapcsolatban elmondja, hogy digitális rendszer működik jelenleg a
Szent Ferenc Kórházban, 200000 felvétellel dolgoznak. 100 millió Ft-os
nagyságrendről lehet beszélni. Ilyen technika a többi kijelölt kórházban nincs.
Ha kinyomtatnák a jelenlegi felvételeket, hogy átvihetőek legyenek, 30 millió Ft
volna csak a papírköltség. Ha egy ellátást elkezdenek, bevétel 3 hónap múlva
keletkezik csak.
Horváth Ágnes megerősítette azt a tényt, hogy ellátásra kapacitást csak
működési engedéllyel rendelkezőnek adhat a miniszter és ellátást csak az
kaphat, aki az ajánlásban szerepel. Előfordulhat, hogy április 1-jével, az új
finanszírozási rendszer bevezetésekor a Szent Ferenc Kórház, mivel nem kap
kapacitást - az OEP nem is köthet vele finanszírozási szerződést - a
tevékenységet nem végezheti már. A Semmelweis Kórház és a Diósgyőri
Kórház erre a feladatra nem tudnak szerződést kötni, mivel a
minimumfeltételekkel sem és ezen szakmai feladatra működési engedéllyel
sem rendelkeznek. Új ellátási területre az OEP-től kapacitásbővítést és
"befogadást" kell kérni.
Kéri Polgármester urat, vizsgáltassa ki, milyen formában tudja a város az eddigi
színvonalú ellátást biztosítani az említett ellátási formák vonatkozásában. Erről
beszámolót is szeretne látni, ami a Közgyűlés előtt is elhangzik.
Polgármester: Szabó Tamást felelősségteljes embernek ismerte meg, aki a
város és kórháza sorsát egyaránt szívén viseli.
Magyarországon az egészségügyi ellátás egy részét - ellentétben
Németországgal, Franciaországgal - lenyomják az önkormányzatok torkán,
hogy a helyi szint birkózzon a megyével és egyéb szervekkel forrás hiányában.
A négy miskolci kórházra is igaz az, hogy vannak párhuzamosságok. Nehéz
helyzetben vannak, hiszen ha az első elképzelés valósul meg, akkor a
Diósgyőri és Semmelweis Kórház dolgozói ülnének most itt tiltakozva a döntés
ellen. A Diósgyőri Kórház megszüntetése is felröppent, mint ötlet, de ez
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egyáltalán nem jó elgondolás. Az elmúlt évek szomorú tapasztalata, hogy a
kórházak nem tudnak leülni konszolidáltan tárgyalni. Amikor másra bízzák a
feladatmegoldást, jelentős sebek születnek. A megoldást kiadták a kezükből,
nem biztos, hogy a legjobb verzió valósul meg.
Szűcs Erika alpolgármester asszony: Nehéz helyzetben van a döntéshozó.
Olyan megoldást nem tudnak találni, ami mindenkinek jó. Szempontrendszer és
célrendszer kialakítás szükséges ahhoz, hogy kiálljanak lelkiismeretesen az
emberek elé. Hallotta azt a hírt is, miszerint wellness szállót akar a Szent
Ferenc Kórházból kialakítani. Megnyugtat mindenkit, hogy ez egy képtelen
rémhír.
A miniszter január 8-i ajánlata szerint Miskolcon bekövetkezett volna egy
ágyszám csökkenés, azon belül egy aktív ágyszám csökkenés. Ebből a
csökkenésből a városi kórházaknak jóval nagyobb arányt kellett volna
elszenvedniük, mint a megyei fenntartásúaknak. Ráadásul olyan szerkezetben
történt volna ez, hogy a felszabaduló orvosi munkaerőnek nem lett volna helye.
Városi szinten munkahelyekről van szó. Stratégiai céljuk, hogy városi szinten,
minél több ágyat, minél több egészségügyi munkahelyet és ezzel együtt minél
több aktív ágyat tartsanak meg. A miniszteri ajánlathoz képest a Szent Ferenc
Kórházat keményen érintő városi javaslat 77 ággyal és ezen belül 60 aktív
ággyal több munkahelyet jelent. Nem megszüntetni javasolják az ellátásokat,
hanem más helyszínen folytatni azokat.
Az nem alternatíva, hogy zárják be a Diósgyőri Kórházat.
A technikával kapcsolatban elmondja, áprilisban avatják fel a szűrőcentrumot,
ahol három digitális röntgen is található.
A reumatológiai ellátás a Diósgyőri Kórházban április 1-jével elindítható. A
tüdőgyógyászat, mint feladatátadás hosszabb időt igényel, ezt jelezték már a
kormány felé. A kivitelezésre kormányrendelet születik a közeljövőben.
Az ágazat fejlesztéséhez biztonságos működést irányoznak elő.
Polgármester: Azzal tisztában vannak, hogy a Szent Ferenc Kórházban
miskolciak dolgoznak és miskolci betegeket látnak el zömében. Értük is
felelősséggel tartoznak.
Szabó Tamás: Személyes érintettség okán szól hozzá. A Szent Ferenc Kórház
kollektívája, menedzsmentje soha semmilyen fórumon, semmilyen formában
nem javasolta a Diósgyőri Kórház bezárását. Ellentétben Miskolc
Önkormányzata által elfogadott koncepciókkal, melyek a két kórház
összevonását javasolták. A miniszter javaslatában is a Szent Ferenc Kórház
volt a legnagyobb vesztes.
Dr. Szinay Attila: Szabó Tamás képviselőtársa igen súlyos helyzetre hívta fel a
figyelmet. A szülészet áttelepítése a Diósgyőri Kórházból a Semmelweis
Kórházba nem zökkenőmentes, csúszik a megvalósítás. A Semmelweis
Kórházban még nem kezdődhetett meg az ellátás, a Diósgyőri Kórházban már
nem folyik ellátás.
Súlyos problémának tartja a Szent Ferenc Kórházzal kapcsolatban azt, hogy a
városvezetés nem kereste fel a megyei fenntartót közös megoldás kialakítása
érdekében. 550 miskolci munkahely kerülhet veszélybe. Álságosnak tartja, hogy
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alpolgármester asszony és Polgármester úr is külső körülményként hivatkozza
azt a törvényt, amit ők is megszavaztak.
Ha bezárják a Szent Ferenc Kórházat, a miskolciaknak is Edelénybe kell
kijárniuk, az utazási költségeket pedig meg kell téríteni valakinek. Ezt Horváth
Ágnes államtitkár asszony is megerősítette. Egyébként szomorú, hogy ezen az
albizottsági ülésen egyetlen miskolci szocialista képviselő sem vett részt.
Nem bóknak szánja, de Szűcs Erika olyan alpolgármestere a városnak – mivel
nem tett meg mindent a város egészségügyi intézményeiért sem – mint amilyen
minisztere az országnak Molnár Lajos.
Polgármester: Úgy gondolja, képviselő úr ismételten más síkra terelte a szót. A
magyar egészségügy átalakítására azért van szükség, mert a jelenlegi helyzet
nem jó. Ha leállítanák a reformokat, akkor jó volna minden? Nem hinné.
Az igaz, hogy amíg a technikai feltételek nem rendeződnek, nem szabad
lépéseket tenni. Ha nem igaz, amit képviselő úr a Diósgyőri Kórház
szülészetéről mondott, akkor kérjen bocsánatot és ne terjesszen rémhíreket.
Szűcs Erika alpolgármester asszony: Tájékoztatja a testületet arról, az
albizottsági ülésre nem kapott meghívást, nem tudott arról, hogy neki meg
kellett volna jelennie. Nem arról szól a történet, hogy a Szent Ferenc Kórházat
bezárják, hanem az aktív ágy ellátása kerül át a két másik kórházba. Az aktív
ellátáshoz szükséges dolgozók fogadására felkészültek. Összesen 77 ággyal
több marad a városban ennek a javaslatnak az alapján. Egyetért Kecskemét
polgármesterével, aki azt mondta, minden ágy kincs. Ha valós alternatívát tud
valaki mondani, szívesen veszi. A két városi kórház működtetésének stabilitása
úgy néz megoldott, ez a legfontosabb dolog jelenleg.
Dr. Hardonyi András: Büszke arra, hogy elsősorban orvosként szokott
hozzászólni a Közgyűlés ülésein és nem sértegetett soha senkit. Úgy gondolja
tényekről érdemes beszélni. 2007. január 25-én a Diósgyőri Kórházból kapott
egy faxot, miszerint a fekvőbeteg ellátást ezentúl a Semmelweis Kórház látja el.
A fekvőbeteg ellátás zavartalanul folyik. 2007. február 1-jétől 14 dolgozót vettek
át a Diósgyőri Kórházból. Dr. Horváth Szilárd a Diósgyőri Kórház megbízott
igazgatója és Dr. Kiss Lajos főorvos úr felkeresték és egyeztetés keretében
sikerült a pontos, szakmai együttműködést kidolgozni. A Diósgyőri Kórház
Rendelőintézetében
megerősített
terhes
gondozás,
nőgyógyászati
szakrendelés, terhes ambulancia és ultrahang szakambulancia működik.
Minden ott dolgozó kolléga részére – szakmai továbbképzés céljából is –
szükségesnek tartja a Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati
Osztályának fekvőbeteg ellátásban való közreműködést. A kollégák elfogadták
ezt a rendszert. Bizonyos egészségbiztosítási problémák még fennállnak, ez
tény, de ezek a betegellátást nem zavarják.
Dr. Simon Gábor: Az egészségügy átalakításának kérdésköre kapcsolódik a
többi felszólaláshoz is. Lenártek András képviselőtársa is feladatokról,
gondokról és kihívásokról beszélt. Pozitív, hogy az ellenzék legalább eljutott
odáig, hogy a problémákat megismerje, felmérje és előadja a Közgyűlésen.
A problémamegoldás a második lépés. Az nem vezet sehova, ha csak
panaszkodnak és sírnak. Igen vannak nehézségek, szakmai kihívások és
kemény élethelyzetek, ezért kell a megoldásra helyezni a hangsúlyt. Az
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egészségügyi ellátás színvonala nem felel meg jelenleg a kor
követelményeinek, ezért szükséges a változtatás. Képviselőként nem tudja a
megoldást, nem egészségügyi szakember. Ezért javasolták azt, hogy a
Regionális Egészségügyi Bizottságban szülessen meg a konszenzusos
javaslat, ami sajnos nem jött létre.
Ha megoldásokat akar az ellenzék találni, ki kell rakni az asztalra, nem elég az,
hogy elmondják a kritikai észrevételeiket. A költségvetési vita például aktuális
terep lehetne ezen megoldások feltárására.
Molnár Péter: II. József ars poeticáját idézi, miszerint, mindent a népért, de
semmit a nép által. Az emberek napjainkban elfordulnak a politikától, mivel nem
érzik, hogy róluk szólna.
A buszközlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy a februári finomítás nem
elégséges, további korrekciók szükségesek.
Utal arra, hogy Dr. Nagy Kálmán nem véletlenül szólalt fel a Parlamentben a
Szent Ferenc Kórház érdekében, több mint 11.000 aláírást letéve az asztalra.
2004-ben Miskolcon az oktatási rendszer igazgatási-gazdasági átalakításon
esett át. Az átszervezés szakmai indokait azóta sem tudják.
A januári Közgyűlést megelőző Oktatási Bizottság ülésén rákérdezett arra, hogy
mit jelent az áprilisi ülésre tervezett oktatási rendszer átalakításával kapcsolatos
előterjesztés. Azt a választ kapta, hogy ha elkészül a javaslat, megkapja.
Korrekt volt a bizottság múlt heti rendkívüli ülésének összehívása.
Főosztályvezető úr a javaslatokat előadta azzal együtt, hogy végig
hangsúlyozta, javaslatokról van egyelőre szó. A közvélemény is informálódott
erről az ülésről. Azóta a szülők petíciókat fogalmaznak meg, tiltakoznak a
tervezett bezárások ellen. Javasolja, a szakmaiság szem előtt tartását az
óvodák, iskolák átszervezésekor. Nem tartja szerencsésnek, hogy a javaslatok
nyilvánosságra jutása ellenére most a városvezetés részéről visszavonulás
tapasztalható. Nem szabad csak gazdasági szempontok alapján dönteni. Az
Egyetem fontos kitörési pont, ezzel egyetért, de az óvodák, iskolák ugyanilyen
hangsúlyosan kell, hogy szerepeljenek. A jövőről, emberi sorsokról van szó. Az
áprilisi javaslat-tervezettel kapcsolatban a PDSZ is javasolt háromoldalú
tárgyalást, a munkaadók, a munkavállalók és a szakma bevonásával.
Javasolja, hogy a városvezetés a szakmát kellő hangsúllyal vonja be az
előkészítő folyamatokba is.
Polgármester: Érzi képviselő úr jó szándékát a hozzászólásában. A
pedagógus társadalomban van belső ellentmondás. A gyermekek száma
csökkent, a korábbi magyar eredményeket viszont nem hozzák a mutatók.
Minőségi romlásról lehet beszélni az EU-s felmérések tükrében. A paletta
Miskolcon is széles, van erősebb és gyengébb iskola egyaránt. A pedagógusok
hivatástudata is vegyes. Kiérlelt szakmai munkát lehet úgy is végezni, hogy egy
adott tervet tűzzel, vassal végigvisznek és lehet úgy is, hogy széles körben
megvitatják a teendőket. Kérdés az is, mit tesznek az intézmények azért, hogy
minél több gyerek járjon oda. A lakosság összetétele is több mutatót befolyásol.
Kobold Tamás: Az előzőekben egyik képviselőtársa hozzászólásában utalt
arra, hogy a jelenlegi városvezetés nem csak a problémák feltárására törekszik,
hanem megoldásokra is tesz javaslatot. Szeretné látni a problémafeltárás részt
is.
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Január 19-én a KSH Miskolci Igazgatósága kiadásában megjelent Miskolc
város társadalmi és gazdasági jellemzőiről szóló kiadvány 3 év után. Ha ezeket
a számokat megnézik, nincs ok a hurrá optimizmusra. Az 1998-ban elindult
pozitív folyamat 2002. óta visszájára fordult. Lenártek András képviselőtársa
már említette a népességfogyást. Tény, hogy az elmúlt négy évben 7907 fővel
csökkent a város lakossága. 4,4%-os népességfogyásról lehet beszélni
Miskolcra vonatkoztatva, miközben az országban ez az arányszám 1%-os.
Szomorú az is, hogy egyre többen vándorolnak el a városból. A halálozási
számok is emelkedtek, ezért fontosnak tartja az egészségmegörző programok
támogatását. 0-14 évesek aránya 15,2%-ról 13,8%-ra csökkent. A két évnél
több ideig munka nélkül lévő emberek és a pályakezdő munkanélküliek száma
is nőtt. Úgy tűnik a városvezetés nem találta meg a megfelelő megoldást erre a
problémára.
Polgármester úr a kampány végén bejelentette, hogy egy komoly, 1800
munkahelyet teremtő vállalat telepszik le Miskolcon. Kérdése, mi a helyzet
ezzel? Született-e egyezség?
A vendégéjszakák és a vendégek száma egyaránt csökkent.
Összefoglalva elmondható, hogy a városvezetés által képviselt költségvetési
politika és várospolitika nem vezetett eredményre, sőt felerősítette a negatív
folyamatokat.
Fedor Vilmos alpolgármester: A KSH jelentése előtte is ott van. Az élve
születések száma 2003. óta stagnál, sőt pici emelkedést mutat. A vándorlási
veszteség 2005-ben az előző évhez képest lényegesen alacsonyabb volt. A
fogyás 2001-ben volt a legsúlyosabb. Az állandó jelleggel történő elköltözés
2000-ben volt a legmagasabb. Ezzel nem azt szeretné mondani, hogy
Miskolcon nincs baj, vagy, hogy minden rendben van, de a statisztikai számokat
jó volna egyformán látni.
Kobold Tamás: Fedor Vilmos alpolgármester úr által ismertetett számok a lakó
népességre vonatkoznak, ami a városban ideiglenesen állomásozó embereket
is tartalmazza.
Nem szabad egy évet kiemelni, intervallumokban van értelme az
összehasonlításoknak.
Horváth József (Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke): Sajnos a roma
koncepció nem került a Közgyűlés elé. Az viszont biztató, hogy Polgármester úr
javasolta, a kulcsfeladatokat határozzák meg és erről tárgyalnak majd.
Polgármester: Hosszú távú program kidolgozása a céljuk, az európai alapprojektekre építve.
Bartha György: A kocsonyafesztivál igazi miskolci sajátossággá vált. Több
mint 100.000 ember látogatott ki a rendezvényre három nap alatt.
Sajnos beárnyékolta a sikert az, hogy a rafting verseny elmaradt, mert beteg
elmék megmérgezték a Szinva patak élővilágát, három mázsa halat elpusztítva
ezáltal. Reméli, nem alszanak nyugodtan az elkövetők.
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1. napirend tárgya:

Tisztségviselői beszámoló

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:








Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság a beszámolót tudomásul vette.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Szinay Attila: Polgármester úr beszámolójában szerepel, hogy február 9-én
a
Környezetvédelmi
Felügyelőség
és
az
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársaival egyeztetett. A nyári
vízszennyeződés ügyében elindított nyomozást az Ügyészség lezárta.
Kérdése, miről tárgyaltak ezen a megbeszélésen.
Polgármester: A tárgyalás témája a 26-os, Bosch összekötő út nyomvonala és
az ezzel kapcsolatos intézkedés volt. Az említett ügyről nem esett szó.
Lenártek András: Orosz Lajos alpolgármester úr január 12-i tárgyalásánál
szerepel a kerékpárutak pályázati lehetőségei témakör. A területet fontosnak
tartja, jó volna, ha minél több kerékpárút épülne Miskolcon.
Kérdése, tényegesen lehet-e számolni 2007-ben pályázati lehetőséggel.
Polgármester: Megadja a szót a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
vezetőjének, reagáljon az elhangzottakra.
Nagy László: Arról tájékoztatja a Közgyűlést, hogy egyelőre nincs olyan
kerékpárút pályázat, amire Miskolc pályázhatna. Eddig csak településeket
összekötő lehetőségeket írtak ki.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
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Polgármester: Indítványozza, hogy a 2. és 3. napirendi pontot tárgyalja együtt
a testület.
A Közgyűlés 19 igen, 6 nem, 3
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 17 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
2. napirend tárgya:

Előterjesztő:
3. napirend tárgya:

Előterjesztő:

A 2006. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat
változásai
Javaslat a 8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására
Káli Sándor polgármester
Javaslat
az
önkormányzat
2007.
évi
költségvetésének megállapítására, a költségvetési
rendelet megalkotására
Káli Sándor polgármester

Polgármester: Először a 2. napirendhez fűz szóbeli kiegészítést. Az
államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.
30.) számú Kormányrendeletben került megfogalmazásra, hogy az
önkormányzatoknak költségvetésüket érintően az évközi változásokat
negyedévenként, de legkésőbb december 31-i fordulónappal, a költségvetési
beszámoló elkészítését megelőzően kell átvezetni a költségvetési rendeletben.
Ezen törvényben foglalt kötelezettségnek úgy tudnak eleget tenni, ha az
előirányzatokat már a zárszámadást megelőző Közgyűlésen módosítják.
A Közgyűlés az önkormányzat költségvetését legutóbb 2006. decemberi ülésén
módosította a III. negyedéves költségvetési korrekció elfogadásával. Az azóta
eltelt időszakban történtek még olyan változások – központi költségvetésből
juttatott források, saját bevétellel fedezett előirányzat változások, technikai
jellegű előirányzat módosítások a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
között - melyek a költségvetési rendelet módosítását indokolják.
Az előterjesztés a 2006. évi eredeti és záró előirányzatokat mutatja be
feladatonként. Évközben többször módosultak a költségvetési előirányzatok,
először a 2005. évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítésével, majd
ezt követően az I. félévi, illetve a III. negyedévi korrekció keretében. Emellett
sor került a költségvetési rendelet 10, illetve 12. §-ában biztosított jogkörben
polgármesteri hatáskörben végrehajtott, illetve úgynevezett „technikai” jellegű
előirányzat módosításokra is.
Az előirányzat változások jellege az alábbiakban foglalható össze:
Jelentős nagyságrendet tett ki és sok feladatot érintett az előző évről áthúzódó
előirányzat maradványok hatása, melyek kifizetésére 2006-ban került sor. E
feladatokat tételesen a 2005. évi zárszámadás tartalmazza.
Az év folyamán az önkormányzat jelentős nagyságrendben részesült a központi
költségvetésből különböző jogcímeken támogatásban, valamint jelentős a
különböző feladatokra célhoz kötötten kapott átvett pénzeszközök összege is.
Ezek az úgynevezett bevétellel fedezett módosítások, melyek jelentős
összeggel növelték meg év közben a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét
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(ilyenek pl. az informatikai fejlesztési feladatok támogatása, orvosi ügyelet
ellátása, stb.)
Az intézményi gazdálkodási kör költségvetése is jelentősen emelkedett az év
folyamán a saját hatáskörű, ugyancsak bevétellel fedezett előirányzat
módosítások költségvetésre történő ráépítésével (különböző átvett pénzek, ÁFA
visszaforgatás).
Mindemellett évközben jelentős nagyságrendet tettek ki az úgynevezett
„technikai” jellegű előirányzat módosítások, melyek következtében év végére a
működési kiadások vonatkozásában több feladatnál a Polgármesteri Hivatalban
tervezett előirányzatok csökkentek, ugyanakkor a feladatokat ellátó
intézményeknél ezzel egyidejűleg nőttek. Ilyenek pl. a teljesség igénye nélkül:
pedagógus továbbképzés, szakkönyv,
kiemelt munkáért járó juttatás,
tanulók tankönyvtámogatása,
különböző kulturális és sport rendezvények támogatása, stb.
Az előzőekben felvázoltak következtében az év végére a költségvetés
főösszege 50,3 milliárd Ft-ról 64,4 milliárd Ft-ra nőtt. A 64,4 milliárd Ft-ból 37,6
milliárd Ft az intézményhálózat, míg 26,8 milliárd Ft a Polgármesteri Hivatal
költségvetési előirányzata.
Az előirányzatok tételes teljesítéséről a zárszámadás kereteiben tájékoztatják a
Közgyűlést.
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt nyújtott be.
A 3. napirendhez fűz szóbeli kiegészítést.
Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit továbbra is jelentős mértékben
meghatározza a központi költségvetésből juttatott források nagyságrendje,
hiszen bevételeik döntő hányada a központi költségvetésből származik.
A forrásszabályozás elvei ez évre sem változtak jelentős mértékben, lényegi
változás az oktatás finanszírozásában következett be.
A szabályozás főbb vonásait foglalja össze:
A személyi jövedelemadóból való részesedés mértéke továbbra is 40%,
ezen belül azonban az alanyi jogon járó rész az előző évi 10%-ról 8%-ra
csökkent, míg a normatív módon elosztott 30%-ról 32%-ra nőtt.
Az állami támogatások és hozzájárulások alapvetően az előző években
alkalmazott elvek szerint illetik meg az önkormányzatot. Kivétel ez alól az
oktatás finanszírozása, ahol 2007. szeptemberétől új finanszírozási rend
kerül bevezetésre. Az eddigi tanulólétszámon alapuló finanszírozást
felváltja a tanévre szóló teljesítménymutatón alapuló csoportfinanszírozás.
A gépjárműadóból való részesedés aránya az önkormányzatoknak
továbbra is 100%.
A munkaadókat terhelő TB járulék mértéke továbbra is 29% és
változatlanul megmarad az egészségügyi hozzájárulás, melynek mértéke
1.950 Ft/fő/hó.
Az előzőekben felvázolt feltételrendszert, valamint a költségvetési
koncepcióban megfogalmazottakat figyelembe véve alakították ki a 2007. évi
költségvetési javaslatot, melyben alapelvnek tekintették a törvények által előírt
és a Közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségeink teljesítését.
Forrásaik tervezett nagyságrendje hitelek nélkül 3,4 milliárd Ft-tal alacsonyabb
az előző évinél. Ezen belül jelentős mértékben a felhalmozási célú bevételek
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csökkentek, melyek az előző években beindult s idén befejeződő nagy
projektekhez kapcsolódtak. E mellett a központi költségvetésből juttatott
forrásaik is szűkültek.
A bevételeken belül továbbra is jelentős nagyságrendet képviselnek a központi
támogatások és támogatásértékű bevételek (átengedett központi adók 8,8
milliárd Ft, költségvetési támogatások 13 milliárd Ft, OEP támogatás 7,6 milliárd
Ft).
Tervezett saját bevételeik közül a legnagyobb tétel a helyi adókra előirányzott
6,5 milliárd Ft. Illetékbevételként 750 millió Ft-ot, míg felhalmozási és
tőkejellegű bevételként 1,1 milliárd Ft-ot számszerűsítettek.
Mivel az elmúlt két évben csökkentek a központi költségvetésből származó
forrásaik, saját bevételeik pedig feszítettek, már a költségvetési javaslat
összeállításánál erőfeszítéseket tettek a kiadási szint mérséklésére. Ezt a
munkát a jövőben folytatni kell, meg kell teremteni a bevételekhez igazodó
kiadási struktúrát, mivel tartós forráshiányra épülő kiadási szintet hosszabb
távon nem vállalhattak fel.
A 2007. évi beterjesztett költségvetési tervezet bevételi-kiadási főösszege 47,8
milliárd Ft, mely működési kiadásokhoz kapcsolódóan 1,4 milliárd Ft-os, míg
beruházásokhoz kapcsolódóan 2,4 milliárd Ft hitel igénybevételével számol.
A költségvetési főösszeg alacsonyabb az előző évitől. Ez több tényező együttes
hatását tükrözi. Egyrészt 2007-ben a felhalmozási kiadásoknál egy
alacsonyabb nagyságrendet – 4,9 milliárd Ft-ot – terveznek. Az összegből a
folyamatban lévő nagy projektek befejezésére, illetve az elnyert pályázatokhoz
fedezet biztosítására nyílik lehetőség. 2007-ben új beruházás indítását jelentős
számban nem tervezik.
Emellett a kiadási előirányzatok meghatározásánál mint azt már említette –
figyelembe véve a költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket valamint
forráslehetőségeiket – tételesen felülvizsgálták feladataikat, elsősorban az
önként vállalt feladatok vonatkozásában. Itt több esetben az előirányzatok
mérséklésére tesznek javaslatot, elsősorban a kultúra, sport és a központilag
kezelt feladatok tekintetében már a 2007. évi költségvetésben.
Természetesen a felülvizsgálatot tovább kell folytatni, valamint ki kell terjeszteni
az intézményi gazdálkodási körre és gazdasági társaságaink támogatására is.
Az oktatási intézményhálózat felülvizsgálata, áttekintése jelenleg van
folyamatban, a szakmai egyeztetések zajlanak. Ezzel kapcsolatban önálló
előterjesztés kerül a Közgyűlés elé, a racionalizálás pénzügyi kihatása azonban
döntő részt csak 2008-ban jelentkezhet. A beterjesztett költségvetési
javaslatban az intézmények részére éves költségvetés került meghatározásra,
az átszervezésekkel összefüggő ez évet érintő esetleges megtakarítások év
közben kerülhetnek átvezetésre.
A költségvetési főösszeg kialakulásánál ugyanakkor az előzőekben felvázolt
csökkentések mellett előirányzat-növekedést eredményezett az előző évi
bérfejlesztések szintrehozása, az energia-áremelés és ÁFA-kulcs változás
hatása, valamint az előző évi feladatváltozások költségvetésbe történő
beépítése. Mindezen hatások együttes eredményeként alakult ki a Közgyűlés
elé terjesztett költségvetési főösszeg.
A 2007. évi költségvetés sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők
vonatkozásában bérfejlesztésre fedezetet nem tartalmaz, mivel nem változott
sem a bértábla, sem az alapilletmény. Az előterjesztés beterjesztését követően
állapodott meg a Kormány és a Közszolgálati Sztrájkbizottság a 2008. január
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16-án esedékes 13. havi illetmény egy részének 2007. július 1-jétől egyenlő
részletekben történő kifizetéséről. Előzőekkel összefüggésben a Kormány
2007. március 31-ig törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, melynek
ismeretében lehet majd az intézkedés esetleges költségvetési kihatásait
átvezetni.
A tervezett 47,9 milliárd Ft-os kiadási nagyságrendből működési feladatokra
41,5 milliárd Ft, tartalékokra 230 millió Ft, adósságszolgálati kötelezettségeik
teljesítésére 1,2 milliárd Ft a javasolt előirányzat. Tervezett beruházási, felújítási
feladataik megvalósítására 4,9 milliárd Ft szolgál.
A működtetésre előirányzott összegből 31,4 milliárd Ft (73%) az
intézményhálózat működtetését, míg 11,6 milliárd Ft (27%) a Polgármesteri
Hivatalban tervezett feladatok fedezetét szolgálja. A Polgármesteri Hivatalban
tervezett feladatok közül 3,2 milliárd Ft-ot tesz ki a városüzemeltetésre
fordítható összeg, melyből a klasszikus városüzemeltetés (út- híd fenntartás,
köztisztaság, parkgondozás) nagyságrendje az előző évihez hasonló. Emellett
jelentős összeget, 2,8 milliárd Ft-ot terveznek a szociális ellátórendszer
kiadásaira is, mely a különböző segélyeken keresztül nyújt támogatást az arra
rászorulók részére.
A beruházási, felújítási feladatokra összességében 4,9 milliárd Ft áll
rendelkezésre, döntően az elnyert pályázatokhoz, folyamatban lévő
feladatokhoz. Új indításra tervezett beruházás 2007-ben csak néhány esetben
tervezett. Néhány jelentősebb beruházást említ a teljesség igénye nélkül:
Az UNIÓ-s forrásokból megvalósuló Történelmi Belváros rekonstrukciója
keretében ezévben kerül átadásra a Hősök tere megújult környezettel.
Ugyancsak jelentős pályázati pénzeszköz felhasználásával valósul meg
két középiskolai nagyberuházás, a Ferenczi S. Egészségügyi
Szakközépiskola, illetve a Diósgyőri Gimnázium rekonstrukciója, melyek
ugyancsak ezévi átadásra tervezettek.
Elindul a kivitelezése két másik elnyert címzett támogatással megvalósuló
beruházásnak,
az
Avasi
Gimnázium
épületbővítésének
és
rekonstrukciójának, valamint a Semmelweis Kórház Szülészete
rekonstrukciójának.
Ezévben is folytatódik a jelentős állami, önkormányzati, illetve lakossági
pénzeszköz felhasználásával megvalósuló panel program. Ennek
ütemezésére a központi támogatások függvényében a későbbiekben kerül
sor.
2007. kiemelt nagyberuházása a Miskolci Egyetem területén megvalósuló
50 méteres uszoda kivitelezésének megkezdése, melyhez 1 milliárd Ft
központi támogatás kapcsolódik.
A költségvetésben szereplő feladatok szigorú, takarékos gazdálkodás mellett
teljesíthetők, azonban a tartós költségvetési egyensúly megteremtése
érdekében tovább kell folytatni a feladatok racionalizálására irányuló
törekvéseket.
Ehhez a napirendhez is előterjesztői módosító indítványt nyújtott be, melyet a
képviselők megkaptak.
Az előterjesztéseket valamennyi bizottság véleményezte. Kéri a bizottsági
álláspontokat.
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Bizottsági vélemények:











Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.
Dr. Varga Zoltán: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a költségvetés
kapcsán élénk vita alakult ki a bizottsági ülésen. Az önként vállalt
feladatokat szükségesnek tartja a bizottság a jövőben átgondolni.
--- Az ülést Szűcs Erika alpolgármester asszony vezeti. --Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Városfejlesztési
és
Idegenforgalmi
Bizottság
támogatta
az
előterjesztések elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztések
elfogadását.
Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztések
elfogadását.
Szilágyi Gizella: A bizottsági vita kapcsán felmerült, hogy az önként vállalt
feladatok között szerepel a kistérséget érintő feladat is. A bizottság
kérdése, nem veszélyezteti-e a város intézményeinek feladatellátását ez a
plusz vállalás.
Környezetvédelmi
és
Energiaügyi
Bizottság
támogatta
az
előterjesztések elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A költségvetésre helyezi
a hangsúlyt hozzászólásában, hiszen ez az alapja az egész éves munkának,
beleértve az intézmények finanszírozását is. Már a koncepcióban kijelölték a
főbb irányokat. Az ellátó rendszer működését a hatékonyság fokozásával kell
biztosítani.
Költségtakarékossági intézkedésekre is szükség van a központi források
csökkenése miatt. A kiadási oldalon meglévő tartalékokat igyekeznek feltárni. A
leszerződött feladatok folytatása prioritást élvez. A jégcsarnok például
megépülését követően is költségvetési forrást igényel.
Egyensúlyt teremtő költségvetést szeretnének alkotni, amit a bevételi oldal
átalakulása jellemez. Ehhez hozzájárul az önként vállalt feladatok szükségszerű
átgondolásának kényszere.
Több központi leosztású forrást pályázati alapra helyeztek és sok helyen a
normatívákat is megváltoztatták. Az oktatási rendszerben áttértek a
csoportfinanszírozásra és emellé beemelték a teljesítménymutatók figyelembe
vételét is. Az önként vállalt feladatok az oktatás területén igen sikeresek,
ezekhez szeretnének több központi forrást szerezni.
A pénzbeni szociális ellátások 4%-kal emelkedtek, a rászorultság elvét
hatékonyabban érvényesítve.
A kiadások oldalán sok olyan önként vállalt feladat található, amelyeket
érdemes átgondolni, hogy ne csak a működésre fordítsanak, hiszen hosszú
távon a fejlesztések hozhatnak például új munkahelyeket.
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A költségvetés feszessége az intézményektől is azt várja, hogy a
megtakarításra koncentráljanak.
A lakásfenntartási támogatás keretösszege nőtt az előző évihez képest. Ezt a
közüzemi díjak emelésénél megígérték a rászorulóknak.
Az MVK Zrt. esetében meghagyták a támogatást azzal a céllal, hogy ne nőjön
tovább a miskolci tömegközlekedést használók kiadása.
A sikeres közhasznú, közcélú munkaprogramot idén is folytatják.
200 millió Ft-os pályázati összeget állítottak be az önrészek fedezetének
biztosítására.
Idén több beruházás is indul, az Avasi Gimnázium bővítését, az Egyetem
területén megvalósítandó uszodát említi példaként.
Az olasz kút helyreállítása kiemelt feladatként szerepel a holding tervei között.
A Művészetek Háza mögötti mélygarázs előkészületei már láthatóak. 1 milliárd
Ft-os kerettel elindul a Selyemréti fürdő fejlesztése is.
Az MSZP frakció támogatja a költségvetés elfogadását.
Szabó Tamás: Az SZDSZ frakció álláspontját ismerteti. Az idei költségvetés a
lehetőségek tükrében készült el. Nem a legfényesebb esemény a mai
költségvetés tárgyalása, ez tény. A központi változások miatt a város bevételi
oldala csökkent, ez már az előzőekben is elhangzott. A hitelállomány tovább
nem növelhető. Az elmúlt évek dinamikusan növekvő beruházási mennyiségét
idén nem tudják tartani.
A feladatokat a koncepció vitájakor is vázolták már. A makrogazdasági
környezet kényszeríti ki a nagy ellátórendszerek felülvizsgálatát. A pénzbeni
támogatási formák helyett új gondolkodásmód kialakítására van szükség.
Az SZDSZ frakció támogatja a költségvetés elfogadását.
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A zsugorodó
költségvetésről, a magas és rossz összetételű hiányról és a következő éveket
megfojtó adóssághalmazról beszél. A költségvetés 95. oldalán az olvasható,
hogy tavalyhoz képest hova jutottak és mi várható a jövőben. Az előző évhez
képesti 47 milliárd Ft helyett 44 milliárdról lehet beszélni. Jóval kevesebb
költségvetési támogatást kap a város. A működésre fordítandó kiadásokat
megvizsgálva megállapítható, hogy idén 1 milliárd Ft-tal kevesebb jut erre a
területre. Összetételszerűen szemlélve a számokat, elmondható, hogy
érzékeny területek közé tartoznak az egészségügyi intézmények. A hiányt a
vizitdíj nem fedezi.
A városüzemeltetési feladatokra is kevesebb jut. Egyetlen új beruházás indul
idén, a többi áthúzódó feladat. A működést vizsgálva az látszik, hogy
végkielégítésre és bérfejlesztésre nincs elkülönített pénz.
A hiányról elmondható, rekord méretű, 3,8 milliárd Ft. Ebből 1,4 milliárd Ft a
működési, 2,4 milliárd Ft a fejlesztési hitel. A működési hitelnek maximum 10%ot kellene kitennie. Nem tartja reálisnak azt a tervet, hogy 2008-tól nem
vennének fel több hitelt.
Az adósságállományról elmondható, hogy 11 milliárd Ft a hitel a 2006-os
számok tükrében. Idén a betervezett összeg plusz 3,8 milliárd Ft. Az áthúzódó
hitelfelvételt is tartalmazza ez a szám. Ehhez jön a várható 3,6 milliárdos
kötvénykibocsátás. 2002-ben 3,3 milliárd Ft volt az adósságállomány, ami
mostanra megnégyszereződött. Érdekes, hogy a választások után ugrott meg
az adósság. A városvezetés a nagyberuházásokkal a jövő lehetőségeit
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csökkentette. Az, hogy ide jutott a város annak is köszönhető, hogy a kormány
sokkal kevesebbet ad az önkormányzatoknak, mint eddig. Ehhez adódik hozzá
a helyi rossz költségvetési politika.
2006-os konkrét esetről számol be, ami egy beruházási anomáliának nevezhető
és a költségvetés 8. oldalán található. Arról van szó, hogy 151 millió Ft-tal
kevesebb PHARE támogatást tudtak igénybe venni.
Nem érti azt sem, miért kellett a Művészetek Háza esetében az akusztikai
fejlesztésére benyújtani pályázatot.
A pályázati pénzek kihasználása, a tervezés és a pályázatok nyomon követése
sem tökéletes, jó volna erről egy tájékoztató anyagot látni.
A Fidesz frakció nem támogatja a költségvetés elfogadását.
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Megdöbbentőnek
tartja a hitelállomány drasztikus emelkedését. Ha a gazdaságban probléma
van, megoldás a költségek csökkentése, a bevételek növelése, valamint hitel
felvétele. Ez utóbbi óvatos és végső megoldás. A bevételek növelésének
ütemezése fontos szempont, hiszen ezáltal a lakosság terheit növelik. A
könyvvizsgálói vélemény szerint az önkormányzat költségvetési kondíciója
romlott az előző évihez képest. Kényszerhelyzetben vannak, ez tény. Az
önkormányzat forrásszabályozási és támogatási rendszere nem változott. A
jelenlegi intézménystruktúra ebben a formában tovább nem finanszírozható és
nem tartható fenn. A hitel megnövekedett terheit egy finanszírozási gondokkal
küzdő mechanizmusba kell beépíteni.
Tavaly is rekordméretű volt a hiány, idén ez a negatív rekord is megdől.
Fokozott hitelfelvételi kényszerről lehet beszélni. 2008-tól 1,5 milliárdot
meghaladó adósságszolgálati kötelezettség terheli majd az önkormányzatot.
Szomorúnak tartja, hogy a visszalépések pont az oktatás, a kultúra és a sport
területén történtek. Pont itt lehetett volna kitörési pontokat találni.
Azt szeretné, ha egyre több dolog miatt és egyre több ember jönne Miskolcra.
Ellentmondásosnak tartja, hogy a látványos fejlesztések érdekében halmozzák
fel az adósságot.
A KDNP frakció nem támogatja a költségvetés elfogadását.
Kobold Tamás: Egy közösség a választott vezetőitől a fejlődéshez szükséges
alapok biztosítását, az elért eredmények megőrzését és a jövő alakítását várja.
A 2007. évi költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata folyó áron
2,2 milliárd Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ezt súlyosbítja a betervezett 6%
körüli infláció. Abszolút értékben kifejezve fejlődés nélkül, csak a szinten
tartáshoz 5,5 milliárd Ft plusz forrásra van szükség, ami látszik, nem
teljesíthető.
A tervezett központi költségvetési támogatás a 2002. évi szintnek felel meg.
Komoly visszalépésként jellemzi ezt a jelenséget.
Az illetékeknél nyugodtan tervezhető 20%-os többletforrás. Az utóbbi két évben
30% felett volt a túlteljesítés.
Tájékoztatja a testületet módosító indítvány-csomagot terjesztett be.
Az egészségügy forrásjuttatása valós értéken 5%-kal kevesebb a 2002. évihez
képest. A kultúra és sport szintén kevesebbet kap. Az adósságszolgálat sajnos
növekszik. A felújításokra soha nem volt sok pénze a városnak, ez igaz, de a
mostani a 2002. évitől is kevesebb.
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Az anomáliákról Lenártek András képviselőtársa már beszélt. A középiskolák
fejlesztési költségeivel is gond van. Tavaly 2,6 milliárd Ft-ba került, most 300
millió Ft-tal többe kerül. A pályázatba nem került be, állami támogatást nem
kapnak rá, majd a lakosság fizetheti meg a hiányt az adóból.
Az 5,5 milliárd Ft-os plusz, ami a szinten tartáshoz kellene, óriási problémákat
vetít előre. Az intézményrendszert visszafejlesztik, a közüzemi díjakat emelik, a
munkahelyeket megszüntetik, ami nem csak munkanélküliséget generál, hanem
a pályakezdők munkalehetőségét is elveszi.
Mi a helyzet az almazselé feldolgozó beruházással, amit Polgármester úr 1800
új munkahely teremtése gyanánt ígért meg a kampányában?
A humánumról nem szabad megfeledkezni, mert humánum nélkül a reformok
csak megszorítások lehetnek.
Cseh László: Miskolc közlekedésében több baleseti gócpont is található. Az
egyik legveszélyesebb ezek közül a Nagyváthy-Meggyesalja kereszteződése.
Kéri a Városüzemeltetési Osztályt, keressenek fedezetet, hogy minél előbb
kihelyezhessék a közlekedésszabályozó lámpát.
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, ezzel kapcsolatban módosító indítvány
került beterjesztésre és korábban a Fidesz frakciónak is volt önálló indítványa e
témában.
Tavaszi Zsolt: A 10. sz. választókerület önkormányzati képviselőként szól
elsősorban. Ilyen súlyos költségvetése még eddig soha nem volt a városnak. A
legdrasztikusabb lakossági díjemelések mellett ilyenek a költségvetés
drasztikus fő számai. Beruházás, felújítás területén csak pályázati
kötelezettségeket talált, illetve áthúzódó feladat teljesítését.
Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be. Szomorúnak tartja,
hogy a Népkert rekonstrukciója leállt. A növényállomány áttekintésére javasol
tervet készíteni, hiszen a népkerti fákat a pusztulás fenyegeti. A padokat jó
volna kicserélni. A Szilágyi Dezső Általános Iskola elé parkolót terveztetett a
város, amire égető szükség van, hiszen itt található az egyik
legbalesetveszélyesebb gócpont. A költségvetésbe ennek ellenére nem került
be, pedig úgy tudja engedélyezés alatt áll a dolog.
A másik javaslata a Petneházy utcai óvoda nyílászáró cseréjére vonatkozik. Ez
a kezdeményezés illeszkedik az energia-racionalizációs programba is. A
bölcsődére előtető építése szükséges, mert balesetveszélyes, hogy az udvarra
beesik a hó, az erkélyekről esetlegesen leeső tárgyak is itt kötnek ki.
Kéri a módosító indítvány támogatását.
Sebestyén László: Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be,
melyet a lakossági fórumokon elhangzottak és a bejárásokon tapasztaltak
alapján készített el. Az utak állapota igen rossz, van olyan utca is ahova a
mentő sem tudna felmenni. Eső után térdig érő sárban járnak a lakosok.
Javasolja fekvőrendőr kihelyezését a Mátyás király utca végén, a zöldséges
pavilon előtti részre és a Bábonyi bérc 20. szám előtti részre.
Javasolja továbbá a Mátyás Király úti általános iskola nyílászáróinak cseréjét.
Az ivóvíz és szennyvízhálózat bővítést javasolja a Feszty Á. utca végén, 15
család lakik ezen a vidéken.
A Mátyás király. u. 13-15 előtt a játszóeszközök cseréje szükségessé vált.
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A 2006-os beruházásokkal kapcsolatban már a bizottsági ülésen is kérdést tett
fel. Az Árok utcai körforgalom 65,6 millió Ft-ba került, eredetileg erre csak 30
millió Ft-ot terveztek. Főosztályvezető asszonytól megkapta a magyarázatot, de
nem igazán érthető a költségkülönbözet, mivel a műszaki tartalmat nem is
találta meg ebben az anyagban. Vagy alultervezésről, vagy túlköltekezésről
lehet szó.
Kocsis Levente: A mai ülésen tárgyalnak az idegenforgalmi koncepcióról is.
Fedor Vilmos alpolgármester urat idézi, miszerint a turizmus gazdasági szerepe
egyre jobban előtérbe kerül a városban. Az idegenforgalomba fektetett pénz
tehát többszörösen megtérül. A város az idegenforgalmi adó növekedésével
számol. Ehhez képest az idegenforgalom területére megszorítást irányoz elő a
költségvetés tervezete.
Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be. Nem irreális, nem
teljesíthetetlen dolgokra tesz javaslatot, kéri a Közgyűlés támogatását.
Balogh Zoltán: A módosító indítványt a Martin-kertváros lakossága kérésére
terjesztette be. Orosz Lajos alpolgármester úrral közösen szokták a fórumokat
tartani. A forgalom igen megnőtt azáltal, hogy sokan kitelepültek Mályiba,
Kistokajba. Szirmáról is ugyanitt közlekednek be a városba. Jó volna a
buszmegállókat öblösíteni, a forgalom-áthaladás gyorsulhatna ezáltal. A COOP
ABC elé lámpa kihelyezését javasolja. A Forgács utcai játszótér EU-s
elvárásoknak történő megfeleltetése sürgető feladat.
A kosárlabda pálya bitumenes alapja felpuklisodott, ami igen balesetveszélyes.
Kéri a módosító javaslat támogatását.
Doszpoly Orsolya: A döntések emberekről szólnak, ezt Polgármester úr is
említette a Közgyűlés elején. Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt
nyújtott be. A város hitelfelvételi tevékenysége és a kormányzati megszorítások
eredményeképpen Miskolc a kocsonyában pislogó béka valaga alól
kommunikál az utóbbi időben. A szociálisan rászoruló családok nagy
valószínűséggel az önkormányzathoz fordulnak majd támogatásért. Ezért
javasolja, hogy az adósságkezelésre szánt összeget egészítsék ki plusz 50
millió Ft-tal. A döntések emberekről szólnak, ezzel kezdte hozzászólását és
ezzel is zárja.
Szűcs Tamás: Az oktatás területéről szól elsősorban. Alvó költségvetésként
jellemzi a 2007. évi tervezetet. Utalt erre Polgármester úr is, hiszen nincsenek
átvezetve benne az utolsó negyedévben, a finanszírozás átalakítása miatt
jelentkező dolgok.
Az intézkedési tervvel kapcsolatban azt kéri, hogy az általánosságokon túl az
előre tervezhetőség miatt konkrétumokat is fogalmazzanak meg.
A tárgyalásokat minél szélesebb körben kell lefolytatni. A szakszervezet kérése
is ugyanez, javasolja létrehozni a Miskolci Oktatási Érdekegyeztető Tanácsot.
Ha nincs az óvodák kérdése, kevesebb lett volna az elmúlt hetekben a
feszültség.
Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be, melyet ismertet.
Véleménye szerint az oktatás, a kultúra több pénzt érdemel.
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Dr. Szinay Attila: A költségvetés tervezetében nem látja a munkahelyteremtési lehetőségeket. Ha új munkahelyeket nem tudnak létrehozni, a
meglévőket kellene megerősíteni, megtartani. Egy évvel ezelőtt az MSZP
országos ígérete volt az országgyűlési kampányban a 25%-os béremelés. Most
ott tart a folyamat, hogy az egyeztetések során 6-6,5%-os bérfejlesztésben
állapodtak meg. Azt hitte, az előterjesztői módosítóban szerepel majd a
béremelés, beépítve a költségvetésbe. Mivel nem így történt attól tart, hogy
összevonások, elbocsátások várhatók.
A panelprogramra az igényekhez képest kevesebb pénzt fordítanak.
Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be a vár környéki utcák
nyugalma érdekében. Javasolja a területen fekvőrendőrök kihelyezését.
Az Avason már bevált a térfigyelő rendszer, hasonló elképzelést meg lehetne
valósítani Diósgyőrben is.
A költségvetési rendelet mellett 5 határozati javaslatról is szavaznak majd. A
hitelállománnyal kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítése tárgyában
születendő határozati javaslathoz is módosító indítványt fogalmazott meg. Nem
szerencsés két bizottsági elnököt és egy külső bizottsági tagot kiemelni.
Juga György: Különböző okokból kell a megszorításokat véghez vinni. Ezt
nem saját elhatározásból teszik, hanem világos külső és belső kényszerhatások
miatt. Az önként vállalt feladatok szűkítéséből nem szabadul fel semmi plusz,
maximum, jó esetben a hiány csökkenhet valamelyest.
A város élhetőségét, a lakosság közérzetést rossz irányba befolyásoló
döntések sorozata történt a közelmúltban. Nagy kérdéssé vált, érdemes-e
egyáltalán Miskolcon élni. Sokan az elvándorlás mellett teszik le voksukat.
Megállapítható, hogy a képzett, iskolázott emberek hagyták el a várost, hiszen
ők azok, akik a munkaerőpiacon tudják kamatoztatni képességeiket.
Nem születtek új munkahelyek a közelmúltban, talán most még nem késő a
fejlesztés irányait átgondolni.
A Fidesz frakció nevében felajánlja a segítséget, hogy a város szekerét
sikerüljön kimozdítani a kátyúból. Kéri, javaslataikat ne söpörje le egyből a
városvezetés.
Bartha György: Érdekes volt az ellenzéki képviselőket végighallgatni. Sajnos
Juga György egyoldalúan állítja be a történéseket. Az agglomerációba történő
kiköltözés folyamata nem állt le, ezek az emberek továbbra is Miskolcon
dolgoznak. Tehát nem elvándorlás, hiszen a lakóhely változik, de a munkaerő
maradt helyben. A Fidesz és a KDNP módosítóiban több helyen a
Kommunikációs Kht. költségeit vonná el.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Fidesz frakciónak nagyon nem tetszik a
Díszelgő Alegységek Fesztiválja rendezvény. Ami érdekes még, hogy 15 millió
Ft-ból a módosítóban 18 millió Ft elvonására tesz javaslatot az ellenzék.
Zámbó Tiborné: A választókerületében a legnagyobb probléma a
szennyvízelvezetés hiánya. Néhány területen már megvalósult, illetve több
kiviteli terv is elkészült. Az idei költségvetés nem biztosít fedezetet a
megvalósításra. Úgy érzi, van remény a munka elindítására, mivel az önerős
közműfejlesztésre szerepel 80 millió Ft a költségvetésben. Kéri polgármester úr
és az Önerős Bizottság támogatását.
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Dr. Tompa Sándor: Szerinte a miskolciakat érdekli az, hogy a költségvetési
főösszegek csökkentek, de nem tudnak ezekkel a számokkal mit kezdeni. Arra
kíváncsiak, hogyan működik a város, milyen színvonalú közszolgáltatásokat
kapnak. A beruházásokra is kevesebb jut. Folyamatban lévő beruházásai
vannak a városnak, kimondottan újnak számít az uszoda létesítése. 7 ROP-ról
döntött a kormányzat a második fejlesztési terv elkészítésekor. ÉszakMagyarország gazdaságfejlesztésre, turisztikai fejlesztésre pályázhat. A város
rehabilitáció keretében a panel program folytatódik. Itt különítettek el forrást a
roma telepek felszámolására is. Közlekedésfejlesztésre is lehet pályázni. A
ROP-n túl szakmai programok is nyitva állnak. A villamos projektet emeli ki.
A környezetvédelem érdekében is lehet forrásokra szert tenni.
A TIOP az oktatás, kultúra, egészségügy területét tartalmazza, kimondottan
építkezések tárgyában pályázható forrásokkal.
A TÁMOP a fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosítását célozza.
Jó volna minél több pályázaton részt venni és EU-s forrásokat szerezni a
költségvetés kiegészítésére. Bízik benne, ezt a célkitűzést az ellenzék is
támogatja.
Dr. Hardonyi András: Diósgyőrben az elmúlt években igen nagyarányú
fejlesztések történtek. A lakosság komfortérzete javult. 2002. és 2006. között
épült a legtöbb út Diósgyőrben.
A Szinva patak problémája mindenki előtt ismert. A belvíz komoly károkat
okozott tavaly is. 45 millió Ft áll rendelkezésre a biztonságos part- és meder
kialakítására és a szennyező források felszámolására.
A Köztársaság utca teljes aszfaltozása megvalósul idén, illeszkedve a vár
környéki utak rendbehozatalát célzó koncepcióba.
A Vár úti volt óvoda épületének rekonstrukciója megkezdődött.
A fekvőrendőrök kihelyezését fontosnak tartja, választókerületi alapjából is
támogatja ezt a célt.
A Diósgyőri Gimnázium megújulása a közeljövőben befejeződik.
A költségvetés elfogadását támogatja.
Molnár Péter: Az oktatás anomáliáira hívja fel a figyelmet. A költségvetés
tervezetéből látszik, hogy a működésre kevesebb jut és ezt az oktatás is
megsínyli. Kérdése, hogy a bérjellegű kiadásokat az iskolák miből fedezik majd.
Sok helyen azt sem látják, miből fedezik az érettségit. Attól tart, pedagógusokat
fognak elbocsátani.
Lenártek András: Egyszer az a baja a városvezetésnek, hogy sok módosítót
nyújtanak be, máskor meg az, hogy az ellenzéknek nincsenek javaslatai.
Felhívja Bartha György képviselőtársa figyelmét, a Fidesz frakció nem adott be
javaslatot, külön-külön szavaztatandó egyéni képviselői módosítókat nyújtottak
be, amelyeket nem lehet összevontan kezelni. A vita felesleges, mivel semmi
sem veszélyezteti a Kommunikációs Kht. költségvetését és a Díszelgő
Alegységek Fesztiválját sem.
Tájékoztatja a testületet, módosító indítványt nyújtott be, melyet ismertet.
Dr. Tompa Sándor képviselő úr említette, érdekli a miskolciakat, hogy kevesebb
pénz áll rendelkezésére a városnak. Ezt a részt nem egészen értette. Az EU-s
források nem túl kecsegtetőek. A hírekből az derül ki, nem túl vaskos
projektekről van szó. Nyíregyháza, Debrecen jobb esélyekkel rendelkezik.
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Miskolcra 2007-2014. időszakra, lakosságarányosan lebontva, 100 milliárd Ft-ot
meghaladó összeg kell, hogy jusson. Nem látja azokat a projekteket, amelyeket
Dr. Tompa Sándor úr említett. Kérdése, hol találja ezen projektek önrészét a
költségvetésben.
Bartha György: 15 millió Ft-ból nem lehet 18 millió Ft-ot elvenni, ez tény.
Minden módosítót aláírt a frakcióvezető is, tehát egységes szerkezetben kell
kezelni.
Dr. Szinay Attila: Akkor lenne ennek a vitának értelme, ha például a
béremelések forrásáról beszélnének.
Polgármester: A kormány ezzel kapcsolatban törvényjavaslatot nyújt be 2007.
március 31-ig. A kormány és a Közszolgálati Sztrájkbizottság egyezségét
követően lehet az intézkedés költségvetési kihatásait átvezetni.
Hegedűs Andrea: A szirmai általános iskola aulabővítésére valóban szükség
van. 1998. óta fennálló igény, a mindenkori városvezetés tudott erről.
A közösségi ház kicsi, sok rendezvényt nem tudnak itt megtartani helyszűke
miatt.
Kéri Polgármester urat, a közeljövőben támogatásával segítse a Bem József
Általános Iskola épületbővítését.
A Martin-kertváros – Szirma kerékpárút létesítésével kapcsolatban elmondja, a
szükséges kártalanítások és kisajátítások megtörténtek.
Szirmán folytatódik a térépítés, a Berekkerti sétány aszfaltozása, parkosítás,
virágosítás. A kulturális események idén is nagy hangsúlyt kapnak. A
közterület-felügyelők részére két kerékpárt is átadnak a hatékony munkát
elősegítve.
Juga György: A frakciók nem szokták egymás között egyeztetni a módosítókat,
így előfordulhat, hogy több igény van, mint forrás. Nem fenyegeti az ellenzéket
az a veszély, hogy módosítóikat tömegesen befogadná a városvezetés.
Dr. Tompa Sándor képviselőtársa hozzászólására reagálva elmondja, ahogy
eddig is, minden városfejlesztési projektet támogatnak. Sajnos a pályázati
kiírások csúsznak a kormány tétlenkedése miatt. Bízik a kedvező feltételek
meghatározásában, hogy Miskolc is sikeresen pályázhasson.
Az tény, hogy ma Miskolcon egy friss diplomás nem tud elhelyezkedni. Ezen
kár vitatkozni, ez nem agglomerációs probléma. Arra kellene fókuszálni, hogy a
diplomások itt helyben találjanak állást.
Dr. Mokrai Mihály: A város eladósodottsága nem olyan drámai, mint ahogyan
azt az ellenzék beállítja. Az MSZP-s képviselők nem úgy kelnek reggelente,
hogy mit tudnak megszorítani, hanem úgy, hogy mit tudnak megoldani.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Elhangzott a vitában, hogy a
kocsonyában pislogó béka valaga alá került a város. Erről a miskolciakat is meg
kellene kérdezni, mert nem biztos, hogy Doszpoly Orsolya képviselő asszony jól
látja a dolgokat.
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Az elvándorlással kapcsolatban elmondja, tényleg rosszak az adatok. Meg kell
azt is vizsgálni, milyen végzettségűek, akik nem találnak állást. Mérnökökre,
szakmunkásukra volna szükség. Az oktatási rendszer átalakítása szükséges.
Abból a rendkívüli pszichés helyzetből, amiben a korábban a város volt, sikerült
kijönni és az embereknek visszaadták hitüket.
A hatékonyság kérdése kulcsfontosságú. A debreceni, nyíregyházi fenntartók
korábban belenyúltak az oktatási rendszerükbe, ezért sikerült eredményeket
elérniük.
A hitelfelvétellel természetesen vállaltak kockázatot, de korábban nem pezsgő
város volt Miskolc. Egy pörgő város a bevételiből a jelenlegi adósságszolgálatot
kezelni tudja.
A garanciákat kell szem előtt tartani, amikor egy cég megtelepedési szándékát
jelzi.
Úgy gondolja, hogy a közelmúltbeli budapesti események negatívan hatnak az
egész ország gazdasági életére. Nehéz megmagyarázni, mit is keresett egy
tank Pest utcáin.
Az önerő nagy kérdés, főleg az a része, lesz-e elegendő önereje a városnak,
hogy pályázhassanak. Más nagyváros is küzd ezzel a problémával, hiszen az
önkormányzatok forrásai szűkösek.
A Művészetek Háza akusztikájával kapcsolatban elmondja, hogy a tervezőt
sikerült megsérteni úgy, hogy az alaphelyzetet nem is tisztázták.
Mindig azt hallja, hogy ahol busz jár, nem lehet fekvőrendőrt kihelyezni. Kéri,
készítsen az illetékes osztály kimutatást arról, hogy ténylegesen tilos kihelyezni
fekvőrendőrt oda, ahol tömegközlekedés is van, illetve arról, mennyi bírsággal
jár, ha mégis meglép egy ilyen dolgot az önkormányzat.
Jelentős pénzeket fordítanak sportra, de jó volna azt a részét is látni, hogyan áll
az előrejutás rendszere.
Nagyon nagy baj, ha a panelprogram keretében megújuló házak esetében a
szellőzést nem megfelelően oldják meg.
Fél órás ebédidőt rendel el.
--- szünet után --4. napirend tárgya:

Javaslat
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
rendeletének
megalkotására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A Jogi és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére a Hivatalban
elindult az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, melynek keretében
elsőként az SZMSZ felülvizsgálatára került sor.
Képviselőtársai részéről jogos igényként merült fel a rendeletek, így a Testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalása,
ugyanakkor néhány rendelkezés módosítása is szükségessé vált az SZMSZben.
Az előterjesztéseket valamennyi bizottság véleményezte. Kéri a bizottsági
álláspontokat.
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Bizottsági vélemények:









Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítójával együtt támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési és Idegenforgalmi módosítójával együtt egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 2 tartózkodó szavazat
mellett támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Szinay Attila: A technikai jellegű módosításokat a Fidesz frakció támogatja.
Az eredeti javaslat szerint a közgyűlésenkénti beszámoló kimaradt volna. Az
előterjesztői módosító írásbeli beszámolóra degradálja a kérdéskört. A
tisztségviselői beszámoló a frakció szerint maradjon meg rendes napirendi
pont. Fontos kérdések merülhetnek fel, amelyeket jó, ha az ellenzék a
nyilvánosság előtt tehet fel.
Ha elfogadják az írásbeli beszámoló rendszerét, akkor is felteszi majd kérdéseit
a közérdekű hozzászólásoknál, melyekre válaszolni kell az érintett
tisztségviselőnek.
Az előterjesztői módosító véleménye szerint rossz helyre illeszti be az írásbeli
beszámoló rendszerét. A tisztségviselők hatás- és feladatkörébe kellene
beilleszteni, nem egy rendszeridegen helyre.
Nem csak a Fidesz frakció javaslatáról van szó, a Gazdasági Bizottság
módosítójában is szerepel, hogy a tisztségviselői beszámolót tárgyalja a
Közgyűlés rendszeresen.
A jogi felülvizsgálat folyamatát egyébként támogatja.
Dr. Mokrai Mihály: A tájékoztatás a képviselők információhoz jutása az írásbeli
tájékoztatás formájában sem sérül. Nem tartja szükségesnek a téma napirend
keretében történő tárgyalását. A közérdekű hozzászólások, interpellációk
lehetőséget adnak arra, hogy ha szükséges, a képviselők feltegyék a
tisztségviselők tevékenységével kapcsolatos kérdéseiket.
Az SZMSZ egységes szerkezetben, logikus felépítésű formában készült el.
Polgármester: Utal arra, hogy amikor az MSZP volt ellenzékben, akkor merült
fel a beszámoló ötlete, akkor azt mondta az akkori városvezetés, ne legyen.
Utána mégis létrehozták ezt az intézményt, majd az utóbbi időben többször
előfordult, hogy adott bizottság azért nem tárgyalta a beszámolót, mert az
előterjesztő nem képviseltette magát. Sok üresjáratot el lehet az új formával
kerülni. A napirend feletti vitát lezárja.
26

5. napirend tárgya: Jelentés a Szinva patak szennyező forrásainak
felszámolására
vonatkozó
intézkedési
terv
végrehajtásáról
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztés összeállításakor nem
gondolták volna, hogy egy súlyos szennyezést követően tárgyalja a témát a
testület. Három mázsa hal pusztult el.
A 90-es évek eleje óta sokat költött a város a Szinva patak tisztán tartására. A
halakat az egyik horgász egyesület szokta telepíteni, tehát a szennyező a
társaságnak is kárt okozott.
Sok ezer évvel ezelőtt az emberek választották a Szinvát és nem fordítva. Az
emberek döntöttek úgy, hogy letelepednek a patak két partjára. Hosszú időn
keresztül a malmok adták a megélhetést, jó volna valamit visszaadni a víznek.
A Szinva a legsúlyosabban szennyezett része a Stadion környékén található, a
számos utcáknál. A tévében is látható volt, ahogyan egy WC tető úszik a vízen.
Ezt a helyzetet fel kell számolni, kéri a cigány kisebbségi önkormányzat
segítségét is.
Kéri, a testületet támogassa az előterjesztés elfogadását.
Polgármester: Az elkövetőnek kívánja a legrosszabbakat. Kéri a bizottsági
álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:






Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását. Az intézkedési terv elfogadásán túl a bizottság javasolja a
szabálysértőkre szankciórendszer kidolgozását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Bartha György: A Kilián Délen az 1960-as évek végén több mint 300 garázs
épült a Szinva parton. Amikor képviselő lett, a garázstulajdonosokkal
megállapodást kötött, hogy a kihelyezett konténerbe helyezik a keletkező
hulladékot. A tulajdonosok ezen túl, társadalmi munka keretében rendszeresen
takarítják a környéket, mert fontos számukra a Szinva patak. Ezúton köszönetet
mond az áldozatos munkájukért.
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Zámbó Tiborné: A Szinva patak vízminőségének javítását fontosnak tartja. A
Vasgyár területén egyelőre az egyesített rendszerbe van bekötve a szennyvíz
és a csapadékvíz. A kettő szétválasztására a kiviteli terv már elkészült. A
költségvetés nem tartalmaz fedezetet erre a feladatra, ezért fokozottan figyelni
kell a pályázati lehetőségeket.
A patakőri tevékenységet fokozottan kell ellátni, hogy minél kevesebb szemét
kerüljön a Szinvába.
Lenártek András: A Fidesz frakció fontosnak tartja, hogy a Szinva patakkal
kapcsolatos beszámolóra külön napirendként, évente sor kerülhet. Pozitívan
értékeli hogy szigorú vizsgálat kezdődött a közelmúltbeli szennyezés ügyében.
Javasolja, feladatként kitűzni, hogy a patak partja teljes hosszában kerüljön
birtokba. Akkor lehet megóvni a Szinvát, ha a partszakasz minden elemét
birtokolják. A patak vízi látványossággá is válhat, például, ha csobogókat
létesítenének a kiliáni és a belvárosi szakaszon is.
Riba Istvánné: A Lyukó patak a számozott utcáknál folyik a Szinvába. A
szakértők szerint a Lyukó patak rendkívüli mértékben szennyezi a Szinvát.
Javasolja, hogy közmunka keretében oldják meg a Lyukó patak tisztítását,
hiszen ez hozzájárulhat a Szinva tisztaságához is.
A patakőrökre szükség van.
Kovács Józsefné: A Szinva a MÁV telep, a Szondi telep, a Fonoda u.
környékére érve tovább szennyeződik, hiszen amúgy is elhanyagolt ez a terület.
A Szondi telepen annak ellenére, hogy több épületet is lebontottak, hatalmas
szemétkupacok vannak. Az itt élő emberek kukáznak, majd a kikukázott
hulladékot kiválogatják, a maradékot a területen hagyják. Rosszabb esetben a
szemét bekerül a patakba.
Dr. Hardonyi András: Utal arra, hogy a költségvetés tárgyalásakor már szólt a
patak ár- és belvíz védelméről. A hámori, a papírgyár környéki patakrész a
legkevésbé szabályozott. A szennyezés felszámolása érdekében Dr. Tompa
Sándor képviselőtársával közösen lakossági fórumot tartottak. Jogos igény,
hogy a patak természetességét kell megőrizni, nem kell lefedni, kibetonozni,
túlszabályozni. A Hámoi tó és a pataknak a Hámori tótól a Papírgyárig terjedő
szakasza nem a város tulajdona, úgy tudja az Északerdő Zrt. gondozásában
van. Megdöbbentő, hogy körülbelül hét méter magas iszapréteg halmozódott fel
a tóban, így mint víztározó elveszítette funkcióját.
A Szinva patak egyes partrészei megközelíthetetlenek. A patakőrök és brigádok
küzdenek a medertisztítással, de sok helyen ezt géppel kellene elvégezni. Árés belvízvédelmi problémát okoznak – a medertisztítás nehezítésén túl – azok
az ingatlanok, amelyek ráterpeszkedtek a patak partjára, megszüntetve ezáltal
a parti sávot.
Sajnos több helyen látható még, hogy csövek vezetnek a patakba, ki tudja, mi
jut ezen keresztül a vízbe. Nem beszélve arról, hogy egyesek illegális
szemétlerakónak használják a patakot.
Mindent meg kell azért tenni, hogy a Szinva patak ne szégyene legyen a
városnak, hanem büszkesége.
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Cseh László: A Corvin utcától a Vasgyárig a választókerületében folyik a
Szinva, ez a legrendesebb része a pataknak. Köszönetet mond a Városgazda
Kht-nek a munkáért. Minden Szinva hidat lefestettek az elmúlt években.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.

Megadja

a

szót

az

Fedor Vilmos alpolgármester: Megköszöni, hogy a környezetvédelmi témáról
ennyire higgadtan, közös érdek által diktáltan tudtak beszélni. A patakőr nem
tudja megközelíteni azokat a területeket, amelyeket az ingatlantulajdonosok
lezárnak. Régen a miskolciak ismerték a Szinva hídjait. Erről sajnos
elfeledkeztek. Jó volna, ha újra élne a Szinva. Pozitívum, hogy Mancs kutya
szobránál már Mancs híd terjed a köztudatban, a lakatok szaporodnak az
úgynevezett Szerelmesek hídjánál. Bízik benne, hogy ez a trend folytatódik a
közeljövőben is.
6. napirend tárgya:

Közművelődési
benyújtása

érdekeltségnövelő

Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

pályázat

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
--- Az ülést Szűcs Erika alpolgármester asszony vezeti. --Fedor Vilmos alpolgármester: A 6. és 7. napirendi pont szóbeli kiegészítését
összevontan 1998. óta van lehetőség, hogy 50%-os önrész mellett
pályázhassanak az intézmények. Az elmúlt években közművelődés területére
27 millió Ft-ot, könyvtárbővítésre 16,5 millió Ft-ot nyert a város.
A mostani javaslat 3, illetve 1,5 millió Ft önrészre tesz javaslatot. Kéri a
Közgyűlés támogatását.
Szűcs Erika
ismertetését.

alpolgármester

asszony:

Kéri

a

bizottsági

álláspontok

Bizottsági vélemények:





Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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7. napirendi tárgya:

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Szűcs Erika
ismertetését.

alpolgármester

asszony:

Kéri

a

bizottsági

álláspontok

Bizottsági vélemények:





Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
8. napirendi tárgya:

Javaslat az I-30/95.202/2006.
határozat módosítására

Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

sz.

közgyűlési

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megadja a szót az előterjesztőnek,
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fedor Vilmos alpolgármester: Az indokolásból kiderül, hogy a változásokat a
projektek költségeiben az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárások
okozták. Változás van továbbá a kiadványok címében és a kiadásra tervezett
nyelvi mutációk számában is.
Szűcs Erika
ismertetését.

alpolgármester

asszony:

Kéri

a

bizottsági

álláspontok

Bizottsági vélemények:





Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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9. napirendi tárgya:

Tájékoztató a 2006. évre vonatkozó idegenforgalmi
feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2007. évre
vonatkozó turizmus-marketing feladattervre

Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megadja a szót az előterjesztőnek,
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fedor Vilmos alpolgármester: Ma már többször is szóltak a témáról. Miskolc
fontos ágazata az idegenforgalom. Utal arra, hogy a Közgyűlés egyhangú
döntése volt az Idegenforgalmi Alap létrehozása. Most érzi igazán, hogy a
kiadványok megjelentetése és a rendezvények megszervezése érdekében
összefog a szakma, összefog a város.
Dinamikusan fejlődő ágazatról van szó. 2005. kiemelkedő éve volt a városnak.
2006-ban 1000 fővel emelkedett a külföldi turisták száma, a belföldiek száma
kevéssel ugyan, de csökkent. A vendégéjszakák számában jelentős előrelépés
mutatkozik.
Az elmúlt időszakban csökkent az országba látogató turisták száma az októberi
események miatt. Ezzel kapcsolatban egy levelet ismertet, melyben több
turisztikával foglalkozó civil szervezet fejezi ki aggodalmát.
Szűcs Erika
ismertetését.

alpolgármester

asszony:

Kéri

a

bizottsági

álláspontok

Bizottsági vélemények:






Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 0 nem és 3
tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 3 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag szavazattal támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Zámbó Tiborné: Köszönetet mond az anyag összeállítóinak, tartalmas és jól
szerkesztett előterjesztés került a képviselők elé. A város arculata a
közelmúltban pozitívan változott. A Regionális Idegenforgalmi Bizottság Miskolc
idegenforgalmi munkáját nívódíjjal ismertre el.
Kocsis Levente: Az előterjesztés tartalmilag és formailag is színvonalas
munka eredménye. A Kulturális és Vendégforgalmi Osztály marketing
tevékenysége eredményeképpen kezdenek a városra felfigyelni. Akik
ellátogatnak Miskolcra, csalódottan távoznak, látva az elhanyagolt, szemetes
frekventált helyeket. Annál rosszabb reklám nincs, mint amikor egy csalódott
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turista viszi a hírt Miskolcról. Nem elég idecsalogatni a vendégeket, megfelelő
környezetet is kell biztosítani részükre. A városkapuk látványelemeire nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni. A már meglévő nevezetességek fényének
visszaállítására is figyelni kellene. A Barlangfürdő környékét, a Junó Hotelt, az
Avasi Kilátót, az Erzsébet fürdőt, a tapolcai csónakázó tavat emeli ki példaként.
A meglévő értékeket szerinte nem szabadna veszni hagyni.
A miskolciak büszkeségét növelni kell. A 20-as, 30-as korosztály szinte hiányzik
a városból, máshol keresnek a fiatalok munkát, boldogulást. Az ifjúságot
lokálpatriótává kell tenni.
Szűcs Erika alpolgármester asszony: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja
a szót az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.
Fedor Vilmos alpolgármester: Miskolc valóban elnyerte a Nívó díjat. Kemény
verseny jellemzi az idegenforgalmat. A kreativitás, az innováció, az emberi
összefogás, az értékek ápolása együttesen kell, hogy hangsúlyossá váljon.
Miskolci legendák, miskolci séták elnevezéssel kiadványt jelentetnek meg.
Egyetért azzal, hogy a fiatalokra szükség van a városban, itt kell marasztalni
őket.
10. sz. napirend tárgya: Javaslat
Bükkszentkereszt
község
Önkormányzatának, valamint Kistokaj község
Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi
Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új
szerződések megkötésére
Előterjesztő:
Szűcs Erika
ismertetését.

Szűcs Erika alpolgármester asszony
alpolgármester

asszony:

Kéri

a

bizottsági

álláspontok

Bizottsági vélemények:





Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Szűcs Erika alpolgármester asszony: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
11. sz. napirend tárgya: Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc város
komposztálási rendszerének beindításáról
Előterjesztő:

Dr. Szinay Attila és Lenártek András képviselők
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Szűcs Erika alpolgármester asszony: Kérdezi a képviselőket, van-e szóbeli
kiegészítésük az előterjesztéshez.
Lenártek András: Úgy gondolja, olyan indítványt nyújtottak be, amely közös
ügyet szolgál. Egyre fokozottabb problémává vált a háztartási hulladék
kezelése. A szakszerűtlen kezelés több környezetszennyezést okoz, mintha
semmi nem történne a hulladékkal. A háztartásokból kikerülő komposztálható
szerves anyagok körével foglalkoznak az előterjesztésben.
A nádasréti telep megszűntetése és Hejőpapiban a hulladéklerakó megnyitása
nagy lépés volt. A miskolciak korábban a felhalmozódott zöld hulladékot
beszállíthatták Nádasrétre, ez sajnos megszűnt.
Miskolc városa a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht-tól korábban
megrendelt egy tanulmányt, amit az előterjesztéshez mellékeltek.
A kertes házban élők problémáját orvosolná a komposztáló rendszer. Ha van
elhivatottsága a kerttulajdonosnak saját komposztot is készíthet. Fontos az,
hogy a programba bevont lakosok érdekeltek legyenek. A lényeg a
szemléletváltáson van.
A későbbiekben eldöntendő kérdésekre javasolnak munkabizottságot
létrehozni. Fontosnak tartja pályázati pénzek szerzését is.
Kéri a Közgyűlést, hallgassa meg F. Nagy Zsuzsát, a B-A-Z Megyei
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht. munkatársát.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:






Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság módosítójával együtt
egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság 4 igen, 0 nem és 5 tartózkodó szavazattal nem
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendi javaslatával együtt támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Mielőtt a napirend feletti vitát megnyitná, kéri, hogy döntsenek a
Jogi és Ügyrendi Bizottság által benyújtott ügyrendi javaslatról, mely arra
vonatkozik, hogy két fordulóban tárgyalja a Testület az előterjesztést. (második
forduló: májusi Közgyűlés)
A Közgyűlés 22 igen, 6 nem, 1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 16 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
Polgármester: Kéri, szavazzon a testület arról, meghallgatja-e F. Nagy
Zsuzsát.
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A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) úgy döntött,
meghallgatja F. Nagy Zsuzsát.
F. Nagy Zsuzsa: A Hejőpapiban működő hulladéklerakó komposztáló telepe
csak nyártól tudja a szerves anyagokat hasznosítani, a három hulladékudvar
nem működik, így a lakosság kénytelen elégetni a lombot, füvet, nyesedéket,
vagy az illegális lerakókon elhelyezni.
A hulladékgazdálkodási terv keretében az önkormányzat segítséget nyújt a
komposztálást felvállaló háztartásoknak.
Hejőpapiban a hulladékudvarok átadása nagy előrelépés volna.
A legideálisabb a helyben történő feldolgozás és hasznosítás egy háztartáson
belül. Így az elszállítandó hulladék mennyisége is csökken.
Társasházak esetében a gyűjtőszigetes, konténeres megoldás jöhet szóba.
Ennek természetesen előfeltétele a háztartáson belüli szelektív hulladékgyűjtés.
A javasolt munkacsoport áttekintheti a vitás szakmai kérdéseket.
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Nyírő Pál: Érdeklődéssel figyelte az előzőekben elhangzottakat.
Meggyőződése, hogy Miskolcnak szüksége van erre a rendszerre. Jónak tartja
a két fordulóban törtnő megtárgyalását az anyagnak. Az előterjesztésben
szerepel az, hogy a temetőkben keletkező hulladékot a volt kertészeti
vállalathoz hordták. Elmondja, ez soha nem történt így.
Összefoglalva elmondható a kezdeményezés jó és támogatható.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-magyarországi Regionális
Egészségügyi
Tanács
egészségügyi
ellátórendszer
átalakítására
irányuló
miniszteri javaslatról szóló döntésének
jóváhagyására
Előterjesztő:

Szűcs Erika alpolgármester asszony

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Szinay Attila: A vonatkozó jogszabály rendelkezése értelmében a RET
döntését követően 30 napon belül. az intézmény fenntartójának is meg kell
erősítenie ezt. Országos vita alakult ki a politikai pártok között, mivel voltak
olyan döntései a RET-nek, amelyeket a miniszter utólag nem minősített
döntésnek és újabb 30 nap haladékot adott.
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Kérdése, a január 29-i Közgyűlésre miért nem hozták be ezt az indítványt.
Összesen két RET ülés volt tudomása szerint. Nem hinné, ez garancia arra,
hogy minden szempontot mérlegelő vita lett volna. Mindenki tudja, hogy a
lényegi dolgok Lovasberényben dőltek el.
Bejelenti, az egész kórház ügy elleni tiltakozásképpen a szavazásban nem vesz
részt a Fidesz frakció.
Ha kórházakat zárnak be, intézményeket szüntetnek meg visszavonhatatlanul
döntenek, hiszen ez nem olyan döntés, hogy egy tollvonással visszaállítható.
Felmerül, a Semmelweis Kórház el tudja-e látni a Szent Ferenc Kórház által
eddig ellátott feladatokat. Úgy hallotta, a Semmelweis Kórház több százmilliós
adósággal küzd, míg a Szent Ferenc Kórház gazdaságilag stabil.
Polgármester: Kéri a képviselőket, az időkeretet tartsák be és a napirend
tárgyáról beszéljenek.
Szabó Tamás: Az előterjesztés arról szól, hogy a RET döntését hagyja jóvá a
testület. Miskolcot, mint fenntartót a RET-ben képviselte több tanácstag is.
Véleményüket milyen felhatalmazás alapján fejtették ki a RET ülésein? A
Közgyűlés erről semmilyen formában nem döntött, nem állt módjában
iránymutatást adni a RET-en elképzelt állásponthoz. Személy szerint nem
támogatta volna ezt a javaslatot ő sem. Szakmai alapon kellett volna a
kérdéseket eldönteni.
Javasolja, a Közgyűlés foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a RET ülésein
a tanácsnokoknak adjanak álláspontjukhoz iránymutatást.
Dr. Hardonyi András: Az előterjesztés arról szól, hogy a RET elfogadta-e az
ajánlott kórházstruktúrát. Az eredeti miniszteri javaslatot a RET-ben Miskolc
nem fogadta el a rossz pozíciók miatt. A mostani előterjesztés arról szól, hogy a
Közgyűlés utólag bólintson erre.
2006.
júniusában
megalakult
egy
egészségügyi
szakmafejlesztési
munkacsoport, amely rendszeresen ülésezik. A következő ülés témája a két
kórház gazdasági helyzete. Információi szerint mind a két kórházban gondok
vannak. További átszervezések szükségesek.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.

Megadja

a

szót

az

Szűcs Erika alpolgármester asszony: A RET-ben Miskolcot, mint tulajdonost,
az Egészségügyi Bizottság elnöke, Dr. Hardonyi András képviseli. B-A-Z
megyében a RET jóval később alakult meg, mint a többi régióban. Dr. Hardonyi
András sem fogadta el a miniszter ajánlatát.
Mind a két kórház komoly gazdasági nehézségekkel küzd a finanszírozási
kényszer, illetve ennek ütemezése miatt. A zárszámadásban a két kórház
gazdasági adatai szerepelni fognak.
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a
Semmelweis
Kórház2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház,
valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet
egységes Térítési Díj Szabályzatának
módosítására
Előterjesztő:

Szűcs Erika alpolgármester asszony

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Hardonyi András: A sürgősségi előterjesztést az Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta és 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a DKSK Sport Marketing Kft-vel
kötött támogatási szerződés azonnali
hatályú felmondására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Szinay Attila: Az vitán felül áll, hogy ezt a döntést meg kell hozniuk, hiszen
felszámolási eljárást kezdeményeztek a csapatot működtető gazdasági
társasággal szemben. Kérdése, a 40 milliós összegből odaadott pénz idén még
a kosárlabdára fordítódik-e. Van, aki átveszi a csapat működtetését?
Bartha György: A költségvetési előterjesztésben már csak 20 millió Ft
szerepel. 10 millió Ft-ot már átutaltak, a másik 10 millió Ft kérdéses. A
bajnokság lemegy, de, hogy a következő verseny időszakban elindulhat-e
valaki diósgyőri színekben, ez kérdéses.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola
sportági kínálatának bővítésére és a Lékó
Péter Sakkiskola megalapítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester
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Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetésére, a
magasabb vezetői álláshelyre történő
pályázat kiírására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület és a Mandorla Közművelődési
Egyesület helyiséghasználati szerződés
meghosszabbítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja. Jó volna a helyiségeket egységesen
előterjeszteni, nem érti, miért kellett ezt külön behozni.
Megadja a szót a MIK Zrt. képviselőjének.
Németh Zoltán (MIK Zrt.): Az alapítvánnyal kapcsolatban a helyiséghasználat
sürgősségét EU-s pályázat benyújtása indokolja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a lóverseny- és bukmékeri
rendszerű
fogadás
szervezésének
engedélyezésével
kapcsolatos
döntés
meghozatalára
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend bizottsági megtárgyalására nem került sor. A
napirend feletti vitát megnyitja. Aljegyző úrnak adja meg a szót.
Dr. Mihalecz Péter: Egyedi és érdekes dologról van szó. A
Pénzügyminisztérium kereste meg valamennyi megyei jogú várost, hogy ha
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koncessziós pályázatot írnak ki, fel kell tüntetniük azokat, akik hozzájárulnak a
létesítés lehetőségéhez.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósági
és
Felügyelő
Bizottsági
tagjai
megválasztására
Előterjesztő:

Fidesz frakció

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztő frakció képviselőjének, tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Szinay Attila: Úgy tudja, a városvezetés szándéka az előterjesztés két
fordulóban történő tárgyalása. Várja az ezzel kapcsolatos álláspontot.
Polgármester: Ügyrendi javaslata, tárgyalják két fordulóban a témát.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása
következik. Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak adja meg a szót.
Zámbó Tiborné: Balesetveszélyes útszakaszra hívja fel az illetékes osztály
figyelmét. A Puskin utca felújításakor a síneknél rossz minőségben javították ki
az utat. A vízelvezető feletti keresztrács igen veszélyessé vált, akár az árokba
zuhanhatnak az áthaladó gépjárművek, ha beszakad a rács.
A zúzalékos utak minősége sem megfelelő. Év végén zúzalékolták az utakat és
már kiújultak a kátyúk. Kérése, ha lehet a garanciát érvényesítsék a
kivitelezővel szemben, mert tarthatatlan ez az állapot.
Polgármester: Valószínűleg csak Magyarországon fektetik a közműveket az út
tengelyében, vagy kissé jobbra ettől. A szegélyen állítólag azért nem lehet
megoldani, mert a füvet, a zöld felületeket tönkreteszi. Nem tudja elfogadni,
hogy a Puskin utcát felújítják és már most kátyúzni kell.
Képviselő asszony 15 napon belül, írásban választ kap.
Balogh Zoltán: A Martin-kertváros választópolgárainak kérését tolmácsolja. A
3A-s autóbusz vonalán található Iskola téren a buszmegálló aszfalt-burkolata
annyira felgyűrődött, hogy idővel el is tűnt. Száraz időben is áll a víz a
megállóban. A Gyöngyösi u. és Forgács u. is hasonló problémákkal küzdenek.
A csapadékvíz elvezetésére megközelítőleg 150 méteren volna szükséges.
Közös helyszíni bejárást kezdeményez az illetékes osztály szakemberei
bevonásával. Ezt a javaslatát írásban is beadja majd.
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A Martin-kertváros tömegközlekedést használó lakossága javasolja, hogy
elérést biztosítsanak részükre a Tiszai pályaudvarra. A 31-es busz egyetlen
buszmegállójának áthelyezésével ez kivitelezhető. A Soltész Nagy Kálmán felől
érkező és a Búza tér felé haladó járat megállását az Arany J. u. előtti
megállóból - az eggyel arrébb található - a Vízügyi megállóba tennék át. Így
csak egy zebrán kellene átmenniük az embereknek és ez a megoldás nem
ütközik a 4-es busz haladási irányával sem.
Polgármester: A Forgács utcának az a baja, hogy nincs alapja. Képviselő úr 15
napon belül, írásban választ kap.
Cseh László: A Nagyavas, Kisavas, Hidegsor, Domb utca környékéről a zöld
vegetáció megjelenése előtt minden évben teherautóval szállíttatja el az illegális
szemetet. Évek óta visszatérő problémáról van szó, hiszen a szemét
újratermelődik.
A téli időszakban megszaporodik Miskolc lakossága. Deviáns családok
költöznek be illegálisan az avasi pincékbe, feltörve azokat. Vannak olyanok is,
akik már az ott élő családokhoz költöznek oda. Szemétszállítási szerződéssel
nem rendelkeznek ezek az egyének. A főutak mellett ezért egyre több az
illegális szemétlerakó. Jó volna helyi szabályozás keretében kezelni ezt a
problémát. Kéri a Településrendészeti Főosztály közreműködését.
Polgármester: Kéri a Településrendészeti Főosztály munkatársait készítsenek
részére egy előterjesztést a témában. Képviselő úr 15 napon belül, írásban
választ kap.
Hegedűs Andrea: A Hajnóczy és Miskolci utcák sarkánál található egy rossz
állapotban lévő, romos épület. A gyalogosokat veszélyezteti ez a ház, de azt
sajnos nem tudja ki a telek tulajdonosa. Kéri, szólítsák fel az illetőt, bontsa el az
ingatlant.
A Berekkert buszmegálló előtt olyan kanyar található, ami akadályozza a közeli
zebra szabad beláthatóságát. Tovább fokozza a veszélyes helyzetet, hogy
nincs kivilágítva a környék. Legalább egy villanyoszlop telepítése szükséges,
illetve a zebra sincs jó helyen.
Polgármester: Képviselő asszony 15 napon belül, írásban választ kap.
Nyírő Pál: Már több ízben szólt a Szent László utcai volt tüdőszűrő állomás
épületének eladásáról. Sajnos az épület és környéke borzalmas állapotban van.
Kéri, vizsgálják ki, hogyan és kinek értékesítették az ingatlant. Hajléktalanok
vették birtokba a házat, lopják a radiátorokat, stb.
Tájékoztatja a testületet, egy hónapon belül átadják a megújult Petőfi teret. A
Deszka templom és temető környékét igen rontja a már többször említett boltok
külleme. Kéri, vizsgálják meg, hogy a boltosok rendelkeznek-e a szükséges
engedélyekkel. Ha más megoldás nem lehetséges, legalább a cégérek
legyenek a környezethez igazodóak.
Megköszöni a Polgárőrség közreműködését Mészáros püspök úr temetésének
zavartalanságának biztosításában.
A közterület-felügyelőknek megköszöni a hétvégi munkájukat, hiszen egy
sikeres rendezvény lebonyolításához járultak hozzá.
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Polgármester: Úgy emlékszik, hogy a volt tüdőszűrő épületében idősek
otthonát akart létesíteni az új tulajdonos, de szintráépítés miatt nem kapott
építési engedélyt.
A problémát kivizsgáltatja és képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap.
Fodor Zoltán: Az avasi lakosok kérdését tolmácsolja. A városközponti
buszvégállomás megszűnésével terület szabadult fel. Az avasi képviselők
javasolják, fordítsák parkolók kialakítására a megüresedett területet. Nagy
László úrral jövő héten bejárást tartanak az Avason.
Az Avasi Polgárőrség korábban kapott egy járművet, amihez most egy speciális
felismerő rendszert is szereztek. Halmai igazgató úr segítségét köszöni, hogy a
rendszernek soron kívül biztosított egy garázst, ahol el tudják helyezni. Bízik
benne, hogy az autó tolvajok felderítése ezáltal hatékonyabbá válik.
Polgármester: A parkolóhely létesítésére tett javaslatot kivizsgáltatja és
képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap.
Kocsis Levente: A tapolcai általános iskola sikeres integrációja új lendületet
adott az intézménynek és egyre többen iratkoznak be ide. Az iskola udvarán
található salakpályát nyáron fizetős parkoltatásra használták, így igen
beszennyeződött a pálya. Mivel a környéken a Régió Park Kft. fizetős parkolói
találhatóak, így a tanárok, szülők kénytelenek a kosárlabdapályát használni
parkolásra.
Műfüves focipálya létesítését kezdeményezték, ami tantestület támogatását is
elnyerte. Az iskola területén zúzottköves parkolót is kialakítanának. A
beruházáshoz szükséges anyagi fedezetet is sikerült előteremteni a
közelmúltban.
A Közgyűlés hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy amikor az iskola nem
használja a műfüves pályát, bérbe tudja adni, így bevételhez juthatna az
intézmény.
Kérdése, mi a helyzet az almazselé gyártással kapcsolatos fejlesztéssel.
Hogyan áll ez a beruházás?
Polgármester: Képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap. A parkolás
annak idején nem volt sikeres, csak bizonyos embereknek. Az rendben van,
hogy a sportpályát sport célra bérbe adja az iskola.
Bazin Géza: Jó volna, ha az AVE Kft. hatékonyabban ellenőrizné a
szemétszállítási szerződések meglétét Lyukóban és Perecesen. Több olyan
ingatlan van, ahol egy udvarban többen élnek, több lakásban és rendszerint
nincs mindegyik közösségnek külön szerződése. Ilyen helyekről kerül ki az
illegális szemét. Problémát okoz az is, hogy sokan kiköltöztek külterületi
ingatlanokba és nem kötnek szemétszállítási szerződést. A rendezett zártkert
tulajdonosok is sokszor eldobják a szemetüket hazafelé az út mentén.
Polgármester: Sajnos komoly probléma az illegális szemétlerakás témája. A
konkrét felvetést kivizsgáltatja és képviselő úr 15 napon belül, írásban választ
kap.
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Kovács Józsefné: A 7-es busz nyomvonala 800 méterben változott meg.
Eddig bement a Selyemréti lakótelepnél, megállt a Szent István templomnál és
az ott felszedett utasokat kivitte a Búza térig. Most közel150 aláírást kapott,
hogy ne hagyja ki a busz ezt a 800 métert. Az MVK Zrt. türelmet kér levelében,
de nem zárja ki a megoldást. Javasolja a nyári menetrend tárgyalásakor
térjenek vissza erre a javaslatra.
Felháborító, hogy drágult a tömegközlekedés a buszok nyomvonalai viszont
rövidültek.
Polgármester: Azért azt figyelembe kell venni, hogy sok 800 méterről lehetne
beszélni egész Miskolcra vonatkoztatva a felvetést.
A konkrét kérést kivizsgáltatja és képviselő asszony 15 napon belül, írásban
választ kap.
Doszpoly Orsolya: Hejőcsabán a Világ utca lakói keresték fel a csapadékvíz
elvezetésének évek óta elhúzódó problémájával, akik Nyulászy képviselő
asszonnyal közösen már régóta próbálnak megoldást találni. Egy-egy nagyobb
esőzés alkalmával a portákat elönti a víz és a sár. Szabó Sándor a novemberi
közmeghallgatáson is jelezte ezt a problémát. Orosz Lajos válaszában arról
tájékoztatta, hogy egyetlen megoldás a zárt rendszerű csapadékelvezetés,
mivel így az iszapolódás elkerülhetővé válna. Kérdése, hol tart ez a folyamat.
Polgármester: A probléma ismert, Nyulászy képviselő asszony is több ízben
jelezte. A problémát kivizsgáltatja és képviselő asszony 15 napon belül, írásban
választ kap.
T. Asztalos Ildikó: Tudomására jutott, hogy március 29-én kezdődik egy per a
Megyei Bíróságon a Cirkont köréhez tartozó társasházak tekintetében. Az AVE
több mint 200 millió Ft-ra perli őket. Kéri, a városvezetés részéről konszolidálják
a kialakult problémás szituációt. Megnyugtatóan lezárni a helyzetet csak a
városvezetés közreműködésével lehet.
A 10. választókerületben található Aulich utcai telkek értékesítésével
kapcsolatban már korábban is elmondta, hogy a terület sok tekintetben terhelt.
Véleménye szerint itt továbbra sem kívánatos többszintes épületek felhúzása.
Azóta egy ház elkészült és elég nyomasztóan hat. Jobb lett volna kertvárosias
jelleget kölcsönözni ennek a lakóövezetnek.
Polgármester: A két problémát kivizsgáltatja és képviselő asszony 15 napon
belül, írásban választ kap.
Sebestyén László: A lakossági fórumokon elhangzottak és a bejárásokon
megtapasztaltak alapján a Városüzemeltetési Osztályra eljuttatott három
problémát tartalmazó levelet, amiből kettőre korrekt választ is kapott.
A Bábonyi bércen, a csapadékvíz-tározó mindkét partján, a Feszty Á. u. végén
és a Pece patak partján illegális szemétlerakók találhatóak.
Sürgősen fel
kellene ezeket a szemétkupacokat számolni.
A volt tüdőszűrőt áldatlan állapot uralja, hajléktalanok vették birtokba.
A lakosok a 34-es busz eredeti útvonalának helyreállítását kérték eredetileg.
Azóta módosították a javaslatot, úgy, hogy a Centrumot érintve menjen fel a
busz ismételten a Bodó tetőre és az Arany J. úton legyen a végállomás.
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Polgármester: Az illegális hulladékkal kapcsolatban kéri, hogy az elhárító
munkáról készítsenek részére tájékoztatót. A konkrét felvetéseket kivizsgáltatja
és képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap.
Lenártek András: A Dayka Gábor u. négysávosítását javasolja még egyszer
átgondolni. Az alapforgalom adott, hiszen az iskolát, az okmányirodát autóval
közelítik meg. Ha megvalósul a kiszélesítés, valószínű igen szűk hely marad
járdának.
A szirmaiak kérését továbbítja, miszerint a 3-as buszt gyakrabban indítsák.
A Búza térrel kapcsolatban már két hónappal ezelőtt is felszólalt és elmondta,
hogy olyan bérleti jogot jegyeznek az új területen, ami a tulajdonjoggal
egyenértékű díjat jelent. A piacosok most azzal a problémával keresték fel,
hogy a Városgazda által kialakított ideiglenes piacon indokolatlanul soknak
tartják azt az összeget, amit fizetniük kell. Kéri a helyzet kivizsgálását.
Polgármester: A Vasgyári piac rekonstrukciója sem volt egyszerű, de amikor
elkészült a közvélemény is elégedett volt. A konkrét felvetéseket kivizsgáltatja
és képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap.
Tavaszi Zsolt: Az Aulich utcai építkezés tárgyában már T. Asztalos Ildikó szólt.
Az építési engedélyek alakulása nem világos. Az első információk szerint 7,5
méteres beépítési magasságú ingatlanok épülhettek volna, ehhez képest 12
méter magasságú épült. Ezzel kapcsolatban kérdezi, történt-e a
telekértékesítést követően szabálymódosítás. A lakók e témában benyújtott
kifogását Polgármester úrnak átadja.
A Ferenczi S. iskola beruházása örömteli esemény, de a szomszédos utcákat,
az utcák útalapjait a daruk, teherautók közlekedése tönkretette. Ebben a
témában már korábban felszólalt, amire kapott is választ, de elfogadni nem
tudja, hiszen a beruházás előtt is be lehet tervezni az utólagos
útrekonstrukciókat. A Szigeti M. utca állapota a legrosszabb. Kérdése a
károkozásért felelős-e a vállalkozó.
Polgármester: Ha valaki tönkretesz valamit a városban, azért felelnie kell.
Ha a szabályozási tervtől eltért az építtető az Aulich utcai építmény
felhúzásakor, akkor ez a tevékenység büntetendő.
Tavaszi Zsolt: Ha a telek értékesítése után változtatott az önkormányzat a
feltételeken a telek értéke is megnő, hiszen több lakást tud építtetni a kivitelező
és többet is tud értékesíteni.
Polgármester: Képviselő úr 15 napon belül, írásban választ kap.
Zárt ülést rendel el.
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--- zárt ülés után --Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik:
1. napirend tárgya: Tisztségviselői beszámoló
Polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

érkezett.

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 12
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) meghozta a
II-17/16.093-2/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy

Tisztségviselői beszámoló

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. január 11. – 2007. február 10.
közötti időszakra vonatkozó tisztségviselői beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

2. napirend tárgya:

A 2006. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat
változásai
Javaslat a 8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására

Polgármester: Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet tartalmaz. Módosító
indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett.
Előterjesztői módosító indítvány:
A 2007. március 1-jei Közgyűlés 2. napirendi pontjában tárgyalandó
előterjesztéshez – mely a 2006. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat
változásaival összefüggésben a 8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására tesz javaslatot – az alábbi előterjesztői módosító indítványt
teszem:
A Magyar Államkincstártól az előterjesztés összeállításáig és Közgyűlés elé
terjesztéséig nem álltak rendelkezésre az önkormányzatot a központi
költségvetésből megillető bevételek vonatkozásában a kötelezően diktált
számok. Az azóta eltelt időszakban az egyeztető adatok megérkeztek, így
ennek megfelelően változtatást kell eszközölni néhány bevételi jogcím
előirányzatát illetően az alábbiak szerint:
- Idős Fogyatékosok Központja, Idősek Klubja kialakítása
- Fejlesztési célú támogatások
- Egyéb bevételek
- Multifunkcionális Kulturális Központ és Hangversenyterem
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+ 39 ezer Ft
- 39 ezer Ft

létesítése
- Fejlesztési célú támogatások
- Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

+ 72.085 ezer Ft
- 72.085 ezer Ft

Mindezek a változások a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét nem
befolyásolják, csupán egyes bevételi jogcímek közötti átrendezést jelentenek, a
kötelezően diktált számoknak megfelelően.
Kéri, szavazzanak először az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 24 igen, 12 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem
szavazott:
9
fő)
megalkotta az 5/2007. sz.
rendeletét az Önkormányzat
2006. évi költségvetéséről
szóló 8/2006. sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
3. napirend tárgya:

Javaslat
az
önkormányzat
2007.
évi
költségvetésének megállapítására, a költségvetési
rendelet megalkotására

Polgármester: Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és öt határozati
javaslatot tartalmaz. Az előterjesztői módosítón kívül több javaslat is érkezett,
melyeket külön forgatókönyv szerint szavaztat.
Előterjesztői módosító indítvány:
A 2007. március 1-jei Közgyűlés 3. napirendi pontjában tárgyalandó
előterjesztéshez – mely az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására tesz javaslatot – az
alábbi előterjesztői módosító indítványt teszem:
1.
Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető bevételek (állami
hozzájárulás, átengedett központi adók) tervszámait önkormányzatonként és
jogcímenként megállapító PM-ÖM. együttes rendelet a költségvetés
összeállításáig nem jelent meg, így az abban szereplő, valamint a költségvetési
rendelettervezetben feltüntetett adatok egyeztetését nem lehetett elvégezni.
Azóta a tervszámok kihirdetése megtörtént, melynek megfelelően szükséges a
változásokat átvezetni az egyes bevételi jogcímek között az alábbiak szerint:
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi
vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
- Személyi jövedelemadó
-26.703 ezer Ft
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- Normatív, kötött felhasználású támogatások

+26.703 ezer Ft

- Pedagógiai szakszolgálat
- Személyi jövedelemadó
- Normatív, kötött felhasználású támogatások

-34.231 ezer Ft
+34.231 ezer Ft

- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
- Személyi jövedelemadó
+13 ezer Ft
- Normatív, kötött felhasználású támogatások
- 13 ezer Ft
- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
- Személyi jövedelemadó
- Normatív, kötött felhasználású támogatások

+68 ezer Ft
- 68 ezer Ft

- Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
vizesblokk rekonstrukció
- Fejlesztési célú támogatások
- Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

+10.782 ezer Ft
- 10.782 ezer Ft

- Belvárosi Napköziotthonos Óvoda elektromos rekonstrukciója
- Fejlesztési célú támogatások
+15.515 ezer Ft
- Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek
- 15.515 ezer Ft
Mindezek a változások a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét nem
befolyásolják, csupán egyes bevételi jogcímek közötti átrendezést jelentenek, a
kötelezően diktált számoknak megfelelően.
2.
A Közgyűlés döntésének megfelelően a 6. sz. mellékletben szükséges az
engedélyezett létszámkereteknél az alábbi változások átvezetése:
Pedagógus
- Baross G. Közlekedési és Postaforgalmi
Szakközépiskola
- Kandó K. Szakközépiskola

70 fő
53 fő

Egyéb
35 fő
11 fő

Összesen
105 fő
64 fő

3.
Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 18 §-ának
bekezdésében a Bizottság neve helyesen: Jogi- és Ügyrendi Bizottság.

(3)

Polgármester: A beterjesztett költségvetési javaslathoz összesen 30
módosító indítvány érkezett.
Két frakció és két bizottság nyújtott be módosító indítványt. A Fidesz frakció
által benyújtott indítvány 2 javaslatot tartalmaz, míg a KDNP frakció 4 módosító
indítványt nyújtott be.
A képviselőktől összességében 22 módosító indítvány érkezett. Ebből 13
javaslatot két-két képviselő írt alá, 9 db-ot egyedül jegyez a benyújtó képviselő.
Van olyan páros, aki több módosító indítványt is jegyez.
Képviselői módosító indítványt terjesztett elő a Függetlenek Miskolci Egyesülete
részéről Kobold Tamás úr, szám szerint 5 db-ot, ezen belül több tételt is. A
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KDNP képviselője Balogh Zoltán úr indítványában 3 javaslatot tesz, míg a
Fidesz képviselők 16 módosító indítványt nyújtottak be, szintén több tétellel.
A beadott módosító indítványok közül 1 db a rendelet-tervezet szövegét
pontosítja, míg 2 db a határozati javaslatokat érinti.
Javasolja, hogy a módosító indítványokról a korábbi években alkalmazott és
bevált gyakorlat szerint szavazzunk:
-

Először a költségvetési előirányzatokat érintő javaslatokról döntsenek.
Ezt követően a rendelet-tervezethez kapcsolódó javaslatot vegyék sorra.
Végezetül – a végszavazást megelőzően – a határozati javaslatokkal
kapcsolatos indítványokról szavazzanak.

Javasolja továbbá, hogy a szavazás megkezdése előtt – folytatva a korábbi
évek bevált gyakorlatát – rendező elvet fogadjanak el.
Nem szavaztathatók azok a módosító indítványok, amelyek fedezetként
szerződéssel lekötött előirányzatot jelölnek meg.
A Közgyűlés 35 igen, 1 nem és
1 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a rendező elvet
elfogadta.
Polgármester: A szavazás konkrét sorrendjét illetően javasolja, hogy először a
frakció, majd a bizottságok, ezt követően pedig a képviselők módosító
indítványairól szavazzanak.
Az egyes módosító indítványokhoz illetve javaslatokhoz kapcsolódóan
véleményt nyilvánít.
Azon indítványok esetében, melyeket teljesíthetőnek tart, vagy technikai
jellegűek, előterjesztői módosító indítványként kezel, ezeket menet közben jelzi.
Ezekről nem kell külön szavazni.
A javaslatok ismertetésekor azon tételek esetében, melyeket más indítványok is
érintenek, felhívja a figyelmet.
A. Költségvetési előirányzatokat érintő indítványok
I. Frakciók
1. FIDESZ FRAKCIÓ
A frakció indítványában két javaslatot forgalmaz meg.
1.1. Az első javaslatban a Diósgyőri Várat környező utcákban 10 db
fekvőrendőr kihelyezésére tesznek javaslatot, melyhez 4 millió Ft biztosítását
kérik.
A fedezetet a Kommunikációs Kht. támogatásának azonos összegű
csökkentésével javasolják biztosítani (135. oldal).
Felhívja a figyelmet, hogy a Kommunikációs Kht. támogatása céljára 150 millió
Ft szerepel a költségvetési javaslatban. Ebből 8 javaslat kíván különböző
összegeket elvenni, összességében 134 millió Ft összegben.
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A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 13 igen, 25 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
1.2. A frakció második javaslata Diósgyőr közösségi terein térfigyelő
kamerarendszer kiépítésének terveztetését kezdeményezi, melyhez 1 millió
Ft biztosítását kérik.
A fedezetet a Díszelgő alegységek fesztiválja előirányzat terhére kérik
biztosítani.
Felhívja a figyelmet, hogy a Díszelgő alegységek Fesztiválja 15 millió Ft-os
előirányzatát 4 javaslat jelölte meg forrásként 18 millió Ft összeggel.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
2. KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP) FRAKCIÓ
A frakció négy indítványt nyújtott be.
2.1. Az első indítvány az Oktatási funkcióban a Kiegészítő támogatás az
ingyenes tankönyvellátáshoz sor (132. old.) előirányzatát 49 millió 420 ezer
Ft-tal javasolja megemelni.
A fedezetet a Kommunkációs Kht. támogatásának azonos összegű
csökkentésével javasolják biztosítani.
Mint az előbb már mondta, ezt az összeget 8 indítvány jelöli meg fedezetként
134 millió Ft nagyságrendben.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
2.2. A második indítvány a kulturális rendezvények közé a Miskolci
Centenáriumi Cserkésznap támogatását javasolja felvenni 500 ezer Ft-tal.
Forrásként az Évközi kulturális rendezvények előirányzatából 500 ezer Ft-ot
jelölnek meg.
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Felhívja a figyelmet, hogy ugyancsak ezen előirányzatot jelöli meg forrásként
Lenártek András képviselő úr egyik javaslata 5 millió Ft összegben.
A javaslatot támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 36 igen, 1 nem és
1 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
2.3. A harmadik indítvány a 29-es autóbusz „Egyetem” megállójában mind
a két megállóhelyen fedett esőbeálló és szemétgyűjtő kihelyezésre tesz
javaslatot 2 millió Ft előirányzattal.
Forrásként az Igazgatási beruházások sor (158. old.) előirányzatából 2 millió
Ft-ot jelölnek meg.
Felhívja a figyelmet, hogy ezen előirányzat terhére a 60 millió Ft-ból 5 javaslat
43 millió Ft-ot kíván átcsoportosítani.
Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a tervezett összeg szerződéssel lekötött
többek között különféle rendszerek (pl. GVOP) működtetése, eszközök bérlése
miatt.
A javaslat a rendező elv szerint nem szavaztatható.
2.4. A negyedik javaslatban a Bíró utcán a Szent Imre Általános Iskola
előtt két fekvőrendőr elhelyezését, valamint a Szent Imre téren parkoló
építését kezdeményezik 3 millió Ft előirányzattal.
A fedezetet a Nagyvolumenű útrekonstrukció (156. old.) előirányzatából
javasolják elkülöníteni.
Felhívja a figyelmet, hogy az előirányzat terhére 4 javaslat kíván fedezetet
biztosítani 48,7 millió Ft összegben.
Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az e célra tervezett összeg szerződéssel
lekötött.
A javaslat a rendező elv szerint nem szavaztatható.
II. Bizottságok
1.

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG

A bizottság az Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításához, pályázati önrészként 150 millió Ft elkülönítését javasolja a
pályázatok önrésze (156. old.) sor előirányzata terhére.
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A pályázati keretösszeget célszerű összevontan kezelni és a szükséges önrészt
akkor elkülöníteni, amikor már a konkrét összeget ismerik.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 13 igen, 25 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
2.

IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

A bizottság az Sport Egyéb feladatok közé az „Eredményességi támogatás”
feladatot javasolja beépíteni 1 millió Ft előirányzattal.
A fedezetet a Bizottság ugyanitt, a Sportesemények díjazása előirányzatának
csökkentésével javasolja biztosítani.
A javaslatot támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
III. Képviselői indítványok
A Függetlenek Miskolci Egyesülete részéről Kobold Tamás képviselő úr 5
egyéni indítványt nyújtott be:
1.

KOBOLD TAMÁS képviselő úr

Első indítványában a Szabadidő-egészség központ építése az Avas-Dél
Lakótelepen, pályázati önrész célra 200 millió Ft biztosítására tesz
javaslatot.
A fedezetet egyrészt az illetékbevételek 150 millió Ft-os emelésével,
másrészt a Miskolc Holding ZRt. részére 50 millió Ft befizetési
kötelezettség előírásával kívánja biztosítani.
Megjegyzi, hogy az illetékbevételek előirányzatát az előző évhez képest 100
millió Ft-tal emelték. A mai ismeretek szerint ez tekinthető reálisnak.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 13 igen, 24 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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2.

KOBOLD TAMÁS képviselő úr

A második indítványában Kulturális és turisztikai célú fejlesztések címen
1.Diósgyőri vár: a lovagterem és a keleti palotaszárny rekonstrukciója, pályázati
önrész
150 millió Ft
2.Termál-barlangfürdő fejlesztés V. ütem, pályázati önrész
120 millió Ft
3.
A miskolctapolcai késő bronzkori földvár és bencés apátság teljes
feltárása, rekonstrukciója I. ütem, pályázati önrész
50 millió Ft
4. Műemlékvédelmi alap az egyházi műemlékek rekonstrukciójának
támogatására
100 millió Ft
A 4 feladatra összesen
420 millió Ft
szerepeltetését javasolja képviselő úr.
A fedezetet képviselő úr szintén a Miskolc Holding ZRt. részére 420 millió Ft
befizetési kötelezettség előírásával kívánja biztosítani
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
3.

KOBOLD TAMÁS képviselő úr

Harmadik indítványában képviselő úr a kerékpár és közúthálózat
fejlesztéseket javasol a költségvetésbe beépíteni összesen 146 millió Ft
összeggel. Ebből
1.
Kerékpárút építés II. ütem pályázati önrész
50 millió Ft
2.
Előhegy utca építése II. ütem, önrész
66 millió Ft
3.
Görömböly – Miskolctapolca összekötő út I. ütem önrész
30 millió Ft
szerepeltetését javasolja képviselő úr.
A forrást képviselő úr a gépjárműadó bevételi előirányzat 146 millió Ft-os
emelésével kívánja biztosítani.
A gépjárműadó bevétel előirányzatát 2006. évhez képest 150 millió Ft-tal
megemelték. Jelenlegi ismereteink szerint ez reálisnak tekinthető.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
4.

KOBOLD TAMÁS képviselő úr

Képviselő úr negyedik indítványában a belváros közlekedési szerkezetének
megváltoztatása II. ütemére tesz javaslatot.
1.
Az első javaslat az Északi Tehermentesítő út (ÉTM) északi
pályaszakaszának elkészítése, tervezés, előkészítő munkálatok, pályázati
önrész 80 millió Ft-tal.
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A második javaslat a Dajka Gábor utca bekötése az ÉTM-be I. ütem,
2.
pályázati önrész 57 millió Ft-tal
A két feladatra a szükséges 137 millió Ft fedezetet képviselő úr a helyi adó
bevételek további emelésével javasolja megteremteni. Képviselő úr nem
jelölte meg, hogy melyik adónemet javasolja emelni, a helyi iparűzési adóról
lehet szó.
Tájékoztatja a testületet, hogy az adóbevételek tervezett előirányzata 325 millió
Ft-tal magasabb a 2006. évinél. Mai ismereteink szerint ettől többet emelni
kockázatos lenne.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 11 igen, 26 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
5.

KOBOLD TAMÁS képviselő úr

Az ötödik indítványában képviselő úr a közbiztonságot és a tulajdon
biztonságát kívánja erősíteni.
1.Az egyik javaslat 40 fős mezőőrség működtetése 2007. szeptember 1-től,
melynek
működési költsége 4 hónapra:
55 millió Ft
egyszeri költség eszközbeszerzésre
80 millió Ft
Összesen:
135 millió Ft
2.A második javaslat a Közterület-felügyelet létszámának
bővítése 2007. szeptember 1-től 15 fővel
20 millió Ft
Összes kiadás:
155 millió Ft
A fedezetet képviselő úr az Igazgatási működési kiadásokra tervezett
összeg 155 millió Ft-os csökkentésével előírásával kívánja biztosítani
Felhívja a figyelmet, hogy dr. Szinay Attila – Tavaszi Zsolt képviselő urak közös
indítványa további 20 millió Ft-tal kívánja csökkenteni az igazgatási működési
kiadásokat.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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6.

BALOGH ZOLTÁN képviselő úr

A képviselő úr módosító indítványában 3 javaslatot tesz:
6.1. Az első javaslat a Martin-kertvárosban az Iskola téren új, EU konform
játszótér építéséhez 10 millió Ft biztosítása.
A fedezetet képviselő úr az Igazgatási beruházások 60 millió Ft-os
előirányzata terhére javasolja biztosítani.
Mint a KDNP frakció indítványánál már szó volt róla, e tétel terhére 5 módosító
indítvány érkezett, 43 millió Ft összeggel.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
6.2. A második javaslatában képviselő úr a Martin-kertvárosban a Kisfaludy
Károly úton 4 pár autóbuszöböl kialakítását kezdeményezi 15 millió Ft
ráfordítással.
Fedezetként szintén az Igazgatási beruházások csökkentését jelöli meg.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
6.3. A harmadik javaslat a Martin-Kertvárosban a Kisfaludy Károly út és a
Bornemissza Gergely utca kereszteződésében, az ABC áruháznál
jelzőlámpa telepítését kezdeményezi 11 millió Ft ráfordítással. A forrás itt is
az Igazgatási beruházások előirányzatának csökkentésével lenne
biztosítható.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
7.

Dr. SZINAY ATTILA képviselő úr és DOSZPOLY ORSOLYA képviselő
asszony

Együttes indítványukban a Lakhatást elősegítő támogatások között (130. old.)
az Adósságkezelési szolgáltatás sor előirányzatának 50 millió Ft-os
növelését javasolják.
A fedezetet egyrészt a lehívható állami támogatásrész 30 millió Ft-os
emelésével, másrészt a Kommunikációs Kht. támogatásának 20 millió Ftos csökkentésével kívánják biztosítani.
Az utóbbi tétel terhére benyújtott javaslatokat a továbbiakban már nem ismételi.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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8.

Dr. SZINAY ATTILA és FÁBIÁN ISTVÁN képviselő urak

Képviselő urak indítványukban a Felsőruzsin krt. 7-21. sz. tömblakásokkal
határolt játszótér felújítására 2 millió Ft biztosítását javasolják.
A fedezetet a Díszelgő Alegységek Fesztiválja sor előirányzata terhére
javasolják biztosítani.
Mint korábban már volt szó róla, a sor 15 millió Ft-os előirányzata terhére 18
millió Ft igény fogalmazódott meg 4 tételben. Ezeket a továbbiakban nem
ismétli meg.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 25 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
9.

Dr. SZINAY ATTILA és FÁBIÁN ISTVÁN képviselő urak

Képviselő urak másik közös indítványukban Közvetlen összekötő gyalogosút
tervezése és előkészítése az Avas II. ütem és az Egyetemváros között célra
3 millió Ft beépítését javasolják a költségvetésbe.
A fedezetet a Beruházások tervezetési feladatok tételsoráról javasolják
biztosítani. (156. old.)
A tervezési feladatok sor 170 millió Ft-os előirányzata terhére 3 javaslat 10
millió Ft átcsoportosítását kezdeményezi.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
10. Dr. SZINAY ATTILA és FÁBIÁN ISTVÁN képviselő urak
Képviselő urak harmadik együttes indítványukban a Szilvás u. 2-22-24. sz.
tömblakásokkal határolt játszótér és kosárlabda pálya felújítására 3 millió
Ft biztosítását kérik.
A fedezetet a Kommunikációs Kht. támogatása terhére kívánják
megteremteni.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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11. Dr. SZINAY ATTILA és JUGA GYÖRGY képviselő urak
Képviselő urak közös javaslatukban a Meggyesalja-Nagyváthy utcák
kereszteződésében forgalomirányító lámpa telepítését kezdeményezik 14
millió Ft ráfordítással.
A fedezetet a felújítások Váratlan meghibásodások sorának 80 millió Ft-os
előirányzata terhére javasolják biztosítani.
A javaslatot támogatja és részben előterjesztői módosítóként is kezeli.
Annyiban, hogy a fedezetet az általános tartalék céljára tervezett 200 millió Ft
(140. oldal) terhére javasolja biztosítani.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
12. Dr. SZINAY ATTILA és SEBESTYÉN LÁSZLÓ képviselő urak
Képviselő urak közös indítványa 5 feladatcsoportot tartalmaz, összesen 61,6
millió Ft fedezetigénnyel.
12.1. Az első feladatcsoportban 11 tételesen felsorolt út esetében (ezeket az
időtakarékosság miatt nem olvasom fel), 1380 fm hosszban szilárd burkolatú
aszfalt út építését javasolják 33,2 millió Ft fedezet biztosításával.
A fedezetet a nagyvolumenű útrekonstrukció 206 millió Ft-os előirányzata
terhére javasolják biztosítani. Az előirányzat terhére benyújtott 4 igényről már
szólt, ezt nem ismételné meg.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
A következő 4 feladatcsoport fedezetét – 28,4 millió Ft-ot – összevontan
jelölték meg a felújítási előirányzatok Váratlan meghibásodások sora terhére,
ezért a szavazást is összevontan javasolja.
12.2. A második feladatcsoport Fekvőrendőr telepítése a Mátyás király út
„Zöldséges” pavilon előtti részre és a Bábonyibérc 20. sz. előtti részre 0,4
millió Ft előirányzattal.
12.3. A harmadik feladatcsoportban a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
nyílászáróinak műanyagra történő cseréjéhez (I. ütem) 15 millió Ft
biztosítását kérik.
12.4. A negyedik feladatcsoportban az Ivóvíz-szennyvíz hálózat bővítés
címén a Feszty Árpád út autóbusz végállomástól 500 fm hosszban, és a
Bodó sor 39-49. sz. közt ivóvíz és szennyvízvezeték kiépítés 100 fm
hosszban céljára 8 millió Ft biztosítását kérik.
12.5. Az ötödik feladatcsoportban a Mátyás király út 13-15. sz. előtti játszótér
játszóeszközeinek cseréjéhez és a Bruchner Győző út játszótér és
kisméretű foci – kosárlabda pálya építéséhez 5 millió Ft biztosítását kérik.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
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A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
13. Dr. SZINAY ATTILA és SZŰCS TAMÁS képviselő urak
Képviselő urak együttes indítványukban a Bizottság által felosztható
kulturális mecénási alap előirányzatát 8 millió Ft-tal javasolják megemelni.
A fedezetet a Kommunikációs Kht. támogatása terhére javasolják biztosítani.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
14. Dr. SZINAY ATTILA és SZŰCS TAMÁS képviselő urak
Képviselő urak másik javaslatukban a Diáksport támogatás előirányzatát (137.
old.) 7 millió Ft-tal javasolják növelni.
Fedezetként itt is a Kommunikációs Kht. támogatását jelölik meg.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
15. Dr. SZINAY ATTILA és TAVASZI ZSOLT képviselő urak
Képviselő urak együttes indítványa 7 feladatcsoporthoz 41,12 millió Ft
biztosítását kéri, a fedezetet 5 tételből kívánják biztosítani. Az indítványról
javasolja, szavazzanak egyben.
15.1. Az első feladatcsoport a Népkert Parkrekonstrukció folytatása. Ezen
belül
- a faállomány felmérése, rehabilitációs terv készítése
0,9 millió Ft
- közvilágítás rekonstrukciója, kandeláberek cseréje (I. ütem) 6,72 millió Ft
- padok cseréje, javítása
3,0 millió Ft
- hulladékgyűjtők cseréje
1,5 millió Ft
összesen 12,12 millió Ft előirányzattal.
15.2. A második feladatcsoport a Szilágyi D. Általános Iskola Szilágyi D. út
felőli parkoló építése, konyhai bejárathoz gépkocsi beálló kialakítása 8
millió Ft előirányzattal.
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15.3. A harmadik feladatcsoport a Petneházy úti Óvoda nyílászárók cseréje
3,5 millió Ft és homlokzat felújítása 3,5 millió Ft, összesen 7,0 millió Ft
előirányzattal.
15.4. A negyedik feladatcsoport a Petneházy úti Bölcsőde előtető építése 3
millió Ft előirányzattal.
15.5. A ötödik feladatcsoport a Lévay-Görgey u. kereszteződés
gyalogátkelőhely kialakítása (az Állatklinika – Cafe de Boucher között nincs
gyalogátkelő a kereszteződésben) 2,0 millió Ft előirányzattal.
15.6. A hatodik feladatcsoport a Szigethy Mihály utca útfelújítása 5 millió Ft
előirányzattal.
15.7. A hetedik feladatcsoport az Avas alján fekvő terület csapadékvízelvezetés tervezése az ellátatlan területeken 3,0 millió Ft előirányzattal.
A fedezetet a
1. tervezési feladatok
2. Díszelgő alegységek fesztiválja
3. Igazgatási működési kiadások
4. Út-híd fenntartás
5. Igazgatási beruházások
Összesen:
terhére kívánják biztosítani

4,0 millió Ft
5,0 millió Ft
20,0 millió Ft
6,12 millió Ft
5,0 millió Ft
40,12 millió Ft

A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 25 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
16. Dr. SZINAY ATTILA és Dr. ZSIGA MARCELL képviselő urak
Képviselő urak a Beruházási feladatok közé a Brigád utca teljes felújításának
tervezését, előkészítését és kivitelezését javasolják felvenni 10 millió Ft
előirányzattal.
A fedezetet a nagyvolumenű útrekonstrukció előirányzata terhére javasolják
elkülöníteni.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
17. Dr. SZINAY ATTILA és Dr. ZSIGA MARCELL képviselő urak
Képviselő urak másik közös indítványában a Parlagfű-irtásra tervezett
összeget (145. old.) 2,5 millió Ft-tal javasolják megemelni.
Fedezetként itt is a Nagyvolumenű útrekonstrukció előirányzatát jelölik meg.
A javaslat a rendező elv szerint NEM SZAVAZTATHATÓ.
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18. Dr. SZINAY ATTILA és Dr. ZSIGA MARCELL képviselő urak
Képviselő urak harmadik közös indítványában 2,5 millió Ft előirányzattal
javasolják a Szociális feladatok közé felvenni a „Speciális drog- és AIDSmegelőző kampány a miskolci középiskolákban” elnevezésű feladatot.
A fedezetet a Kommunikációs Kht. támogatása terhére javasolják biztosítani.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 11 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 8 fő) a
módosító indítványt elutasította.
19. LENÁRTEK ANDRÁS képviselő úr
Képviselő úr a Bem József Ált. Iskola tornaterem és aula bővítésére 25
millió Ft beruházási előirányzat biztosítását indítványozza.
A fedezetet 3 tételből kívánja megteremteni:
- a Balatonmáriafürdő tábor működési kiadásaiból 10 millió Ft,
- a Díszelgő alegységek Fesztiválja előirányzatából 10 millió Ft,
- az Évközi kulturális rendezvények támogatása előirányzatából 5 millió Ft.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 25 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 8 fő) a
módosító indítványt elutasította.
20. LENÁRTEK ANDRÁS képviselő úr
Képviselő úr másik módosító indítványában Kerékpárút előkészítése,
tervezése Martin-Kertváros és Szirma között célra 3 millió Ft biztosítását
kéri.
A fedezetet a Tervezési feladatok előirányzata terhére javasolja biztosítani.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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21. KOCSIS LEVENTE képviselő úr
Képviselő úr a Kommunikációs Kht támogatása terhére két feladatra
összesen 40 millió Ft biztosítását kéri.
21.1. Városmarketing, vendégforgalom célra az előirányzat 30 millió Ft-os
21.2. Idegenforgalmi Alap előirányzat 10 millió Ft-os
előirányzat biztosítását indítványozza.
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
A határozati javaslatokat érintő módosító indítványok
A határozati javaslatokat illetően két módosító indítvány érkezett.
1.

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG

A bizottság a költségvetési előirányzatot érintő javaslatáról már szavaztak
(belterületi közutak burkolat-felújításához önrész biztosítása).
A pályázatot várhatóan április hónapban kell benyújtani. A pályázati kiírást még
nem ismerik, a döntést ennek ismeretében célszerű meghozni. Szavazást nem
javasol.
2.

LENÁRTEK ANDRÁS és Dr. SZINAY ATTILA képviselő urak

A „Fejlesztési hitelek közbeszerzése” című előterjesztés 3. pontja helyébe (8788. oldal) a következő szöveg elfogadását indítványozzák:
„3. A közgyűlés utasítja a Gazdasági- és a Pénzügyi Bizottságot, hogy a
közbeszerzési eljárás folyamatát nyomon kövesse és az esetleg felmerülő
szakmai problémákat a Polgármester felé haladéktalanul írásban jelezze.”
A javaslatot nem támogatja. Kéri a Közgyűlés állásfoglalását.
A Közgyűlés 12 igen, 26 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
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Kéri, szavazzanak először az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A
rendeletalkotáshoz legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 12 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem
szavazott:
7
fő)
megalkotta a 6/2007. sz.
rendeletét az Önkormányzat
2007. évi költségvetésének
megállapításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A határozati javaslatokról történő szavazások következnek:
Polgármester: A helyi tömegközlekedés 2007. évi működési támogatásáról
szóló IX-209/2006. sz. határozat módosításáról kéri állásfoglalásukat.
A Közgyűlés 25 igen, 11 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 8 fő) meghozta
a
II-18/16.209/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Helyi tömegközlekedés 2007. évi működési támogatásáról szóló
IX-209/96.143/2006. sz. határozat módosítása

A határozat 2. bekezdésében a „működtetéséhez 818 MFt-ot biztosít”
szövegrész helyébe a „működtetéséhez 718 MFt-ot biztosít” rendelkezés lép.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

Polgármester: Az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról szóló I-6/2006. sz.
határozat módosítására vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra.
A Közgyűlés 26 igen, 11 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 8 fő) meghozta
a

59

II-19/16.209-2/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Idegenforgalmi Alap létrehozásáról szóló I-6/95.148/2006. sz.
határozat módosítása

A határozat 3. bekezdésének 2. mondatában „az előző évben befizetett
idegenforgalmi adó 50%-a” szövegrész helyébe „az önkormányzat költségvetési
rendeletében meghatározott összeg” rendelkezés lép.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Fedor Vilmos alpolgármester
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

Polgármester: A fejlesztési hitelek közbeszerzéséről
javaslatban foglaltakról kéri állásfoglalásukat

szóló

határozati

A Közgyűlés 26 igen, 11 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 8 fő) meghozta
a
II-20/16.209-3/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy

Fejlesztési hitelek közbeszerzése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következő határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés felhatalmazta polgármestert, hogy a 2007. évi
költségvetésben tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a 2,4
milliárd Ft fejlesztési hitel igénybevételére a lehetséges hitelkonstrukciókat
vizsgáltassa meg, különös tekintettel a fejlesztési célokra és az
önkormányzat adósságterheinek évek közötti megoszlására. Ennek
figyelembevételével döntsön az önkormányzat számára legkedvezőbb
hitelkonstrukciók megválasztásáról.

2.

A kiválasztott hitelkonstrukciókra indítsa meg és folytassa le a
közbeszerzési eljárást, kérjen fel hivatalos közbeszerzési tanácsadót, s az
eljárásokban nyertes ajánlattevőkkel kösse meg a hitelszerződéseket.

3.

A Közgyűlés felkéri a Gazdasági- és a Pénzügyi Bizottság elnökeit,
valamint dr. Kádár László gazdasági bizottsági tagot, hogy az eljárások
lefolytatását szakértelmükkel segítsék.
Felelős:
Előkészítésért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Közigazgatási és Jogi Főosztály
azonnal, illetve folyamatosan
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Polgármester: Az önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének
elkészítésére vonatkozó határozati javaslatról történő szavazás következik.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
II-21/16.209-4/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot:
Tárgy: Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elkészítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének végrehajtásával, illetve a végrehajtás keretében a
közbeszerzési terv megalkotásával kapcsolatban a következő határozatot
hozza.
1. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés
alapján, a mindenkori közbeszerzési értékhatárokra tekintettel állíttassa
össze az Önkormányzat 2007. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a közbeszerzési igények
esetleges év közbeni változása esetén a közbeszerzési tervet
módosítsa.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
valamennyi Főosztály
azonnal, illetve folyamatos

Polgármester: Az élelmezési nyersanyagköltség megállapítása
előterjesztés utolsó határozati javaslata. Erről kéri, hogy szavazzanak.

az

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
II-22/16.209-5/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot:
Tárgy

Élelmezési nyersanyagköltség megállapítása

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a nyersanyagköltség
megállapításról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következők szerint
határoz.
1) A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó
élelmezési nyersanyagköltséget 2007. április 1-i hatállyal a melléklet
szerint állapítja meg.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
2)

Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló II37/70.413-5/2005. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
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4. napirend tárgya:

Javaslat
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
rendeletének
megalkotására

Polgármester: Az előterjesztői módosító indítványon kívül több módosító
indítvány is érkezett ehhez a napirendi ponthoz, először ezekről kell, hogy
szavazzanak.
A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság módosító indítványa:
50. § (1) A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az
alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
4. Városfejlesztési Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság
52. §. Az alábbiak egészüljön ki:
A Bizottság (bizottságok) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatai
közül kijelölt területeken előkészíti a képviselőtestület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület számára javaslatokat
határoz meg, azokra az előterjesztésekre vonatkozóan, amelyeket a bizottság
nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók
be a képviselő-testületnek.
A Bizottság (bizottságok) a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület
Hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg
végrehajtására irányuló munkáját. Amennyiben a Hivatal tevékenységében a
képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, kezdeményezi a
polgármester intézkedését.
1.
sz. melléklet
IV. Városfejlesztési Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság
A Bizottság számára Miskolc mjv önkormányzata feladatai közül kijelölt
területek:













városfejlesztés, a városrendezés-településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme,
a lakásgazdálkodás,
az egészséges ivóvízellátás,
a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás,
a tűz elleni védekezés,
a kéményseprői szolgáltatások,
a köztemető fenntartása,
a helyi közutak és közterületek, játszóterek fenntartása,
a közösségi tér biztosítása,
a közvilágítás,
helyi tömegközlekedés,
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a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
a távhőszolgáltatás, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
a közfürdők működtetése,
vásárok és piacok működtetése,
az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése,
a turizmus fejlesztése, a szervező és propaganda tevékenység, a térség
idegenforgalmi lehetőségeinek feltárása és hasznosítása,
a kistérségi együttműködés, közszolgáltatás és intézményfenntartás,
együttműködés a településrészi önkormányzatokkal,
fogyasztóvédelem,
szabályozások: közszolgáltatások igénybevétele, a helyi ipar és
kereskedelem, állattartás, föld- és közterület-használat,
Miskolc nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatai.

Ezeken túl megtárgyalja és állást foglal:
A helyi adókról,
A város költségvetési koncepciójáról, költségvetéséről,
Az energia és vízellátás korlátozására vonatkozó tervekről, rendelkezésekről,
Rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések
kidolgozásáról,
A közgyűlés által alapított díjakra vonatkozó javaslatokról,
A működési területével kapcsolatos pályázati kiírásokról,
A területén érintett cégek/intézmények vezetőinek pályázatairól,
A kiemelt üdülőövezetek fejlesztési koncepcióiról
szóló előterjesztéseket.
Javaslatot tesz:
A „Turisztikai díj” kitüntető címre.
Egyéb feladatok:
Segíti a feladatkörébe tartozó lakossági önszerveződő közösségek
tevékenységét,
Képviselője útján részt vesz társadalmi és szakmai egyeztetéseken, különösen
a tervtanácsok munkájában,
Részt vesz az önerős közműfejlesztési program elfogadásában, a támogatások
megítélésében,
Meghatározza a városkép javítása és védelme céljából létesített pénzügyi alap
felhasználásának feltételeit és kiírja az erre vonatkozó pályázatokat és elbírálja
azt,
Figyelemmel kíséri és segíti a feladatkörébe tartozó külső források elnyerését
célzó városi pályázati tevékenységet.
A polgármesterre, az egyes bizottságokra, illetve Miskolc Kistérség
Többcélú Társulására átruházott feladat- és hatáskörökről
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság
1. A költségvetési rendeletben meghatározott keretek között
a.) az idegenforgalmi ágazat rendelkezésére álló költségvetési forrás
szakfeladatokra történő felosztásról,
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b.) indokolt esetben az egyes szakfeladatokon belüli átcsoportosításról.
2. A fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról.
3. A köztéri képzőművészeti alkotások elhelyezéséről.
4. A lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokról,
illetve
szabályzatról.
5. Az Ifjúsági, szociálpolitikai és Sport Bizottsággal együtt a szociális
bérlakásokra
benyújtott pályázatok nyerteseiről és a különös rászorultságból, illetőleg
különös méltánylást érdemlő egyéb okból – a közgyűlés által évenként
meghatározott
keret erejéig – lakásokra bérlők kijelöléséről.
6. Az idegenforgalmi jellegű külföldi vásárokon való részvételről.
7. Dönt az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról.
Polgármester: Mielőtt a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
módosítójáról szavaznának, jelezni szeretné, hogy a módosító javaslatnak az
SZMSZ 52. §-ának módosítására vonatkozó része a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 27. §-ában, továbbá
SZMSZ 52.§. 1 b. pontjában már szabályozott, melyet az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezet a törvényi szabályozással összhangban tartalmaz,
így okafogyottnak tekinthető.
Szintén okafogyottnak tekinthető a módosító javaslatnak a Bizottságra
átruházott hatáskörökről szóló utolsó szerkezeti egysége, mert a módosítónak
ez a része az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetben foglaltakkal
megegyezik.
A módosító javaslat tartalmazza továbbá az SZMSZ 1. sz. mellékletének a
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra vonatkozó IV. fejezetének
módosítását, amely mind tartalmát tekintve, mind formailag, a bizottsági
feladatok rendszerezését illetően jelentősen eltér az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetben foglalt, illetve a többi bizottságra irányadó szabályozástól.
Mivel a módosító javaslatból nem derül ki egyértelműen, ezért kérdezi Dr.
Tompa Sándor elnök urat, hogy a Bizottság módosító javaslatának ez a része a
rendelet-tervezetben foglaltak részbeni kiegészítését vagy teljes kiváltását
célozza.
Dr. Tompa Sándor: A teljes kiváltását célozza.
Polgármester: Az elhangzottak figyelembe vételével kéri a Közgyűlést, hogy
szavazzanak a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságnak a Bizottság
elnevezésének módosítását is magában foglaló módosító javaslatáról. Mivel az
SZMSZ 50.§ (1) bekezdésére és az I. melléklet IV. fejezetre vonatkozó
módosításról is szavazni kell, ezért ügyrendi javaslata szavazzanak e két
javaslatról külön-külön.
A Közgyűlés 34 igen, 3 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
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Polgármester: Először kéri, szavazzanak az SZMSZ 50.§ (1) bekezdésére
vonatkozó javaslatról, miszerint a bizottság neve legyen Városfejlesztési
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a módosító
javaslatot elfogadta.
Polgármester: Kéri, szavazzanak az I. melléklet IV. fejezetére tett bizottsági
módosításokról.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a módosító
javaslatot elfogadta.
Polgármester: A Gazdasági Bizottság módosítóját teszi fel szavazásra.
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa:
A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a 21. §. (4) a.) pontja kerüljön törlésre,
helyette az alábbi módosított szövegrész kerüljön be:
„(4) A közgyűlés a Szabályzatban meghatározott módon ülésének
napirendjére felveszi
a.) a tisztségviselői tájékoztatót havonta, ezen belül:
1. a lejárt határidejű határozatok végrehajtását,
2. két tájékoztató közötti időszak fontosabb eseményeit,”
A Közgyűlés 12 igen, 25 nem
és 1 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
Polgármester: A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítóját teszi fel szavazásra.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa:
1) A Bizottság indítványozza, hogy a rendelettervezet 34.§ (15) bekezdése az
alábbiak szerint módosuljon: „Több napirendi pont együttes megvitatása
esetén a hozzászólások (9) bekezdésben meghatározott időtartamai – a
közgyűlés döntése alapján – összevonhatóak.”
2) A Bizottság indítványozza, hogy a rendelettervezet 53. § (2) bekezdése az
alábbiak szerint módosuljon: „A bizottságok saját munkatervüknek
megfelelően üléseznek. A bizottság ülését a polgármesternek, a bizottság
elnökének, illetve tagjai többségének az indítványára a bizottság elnöke
összehívja. A közösen jelentkező feladatok végrehajtására a bizottságok
egységes ülést is tarthatnak.”
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A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
Polgármester: A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
Az SZMSZ 21. §. (4) bekezdésének a.) pontja változatlan marad.
A Közgyűlés 13 igen, 25 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem szavazott: 7 fő) a
módosító indítványt elutasította.
Polgármester: Dr. Tompa Sándor egyéni képviselői módosító indítványát teszi
fel szavazásra.
Dr. Tompa Sándor egyéni képviselői módosító indítványa:
A benyújtott rendelettervezet 2. sz. mellékletében, mely Miskolc Megyei Jogú
Város TELEPÜLÉSRÉSZI Önkormányzatai felsorolásáról szól, módosítani
kívánom a 9. sorszámú tételt:
9. Diósgyőr Városközpont településrészi önkormányzat
Tagjainak száma: (7) 9 fő
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzanak a rendelet megalkotásáról,
melyhez minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 11 nem
és 0 tartózkodó szavazattal
(nem
szavazott:
8
fő)
megalkotta a 7/2007. sz.
rendeletét az Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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5. napirend tárgya: Jelentés a Szinva patak szennyező forrásainak
felszámolására
vonatkozó
intézkedési
terv
végrehajtásáról
Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) meghozta a
II-23/16.212/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy

Szinva patak szennyező forrásainak
vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtása

felszámolására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a
Szinva patak szennyező forrásainak fokozatos felszámolására vonatkozó
Intézkedési Terv végrehajtásáról” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Közgyűlés „A Szinva patak szennyező forrásainak fokozatos
felszámolása című Intézkedési Terv 2006. évi végrehajtásáról” című
beszámolót a határozat mellékletét képező formában elfogadja.
A program folytatása céljából 2007. évre az elfogadott Intézkedési Terv
alapján 21,400 eFt-ot irányoz elő, amely összeget a 2007. évi
költségvetési javaslatban szerepeltetni kell.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Fedor Vilmos alpolgármester
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Építési, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Főosztály
folyamatos
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

6. napirend tárgya:

Közművelődési
benyújtása

érdekeltségnövelő

pályázat

Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-24/16.213/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.)

A Közgyűlés a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához
3 millió Ft-os önrészt biztosít a város 2007. évi költségvetéséből, a
kulturális funkción, az intézményi költségvetési támogatáson felül.

2.)

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége
esetén az elnyert és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a
közművelődési intézmények rendelkezésére bocsátja és a számlájára
felhasználás céljából átutalja.
Felelős:

Polgármester

Közreműködik:

Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Közművelődési tevékenységet végző intézmények
Közművelődési
megállapodással
rendelkező
egyesületek

Határidő:

2007. március 25.

7. napirend tárgya:

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) meghozta a
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II-25/16.214/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Könyvtári
érdekeltségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.)

Az Önkormányzat 2007. évre jóváhagyott költségvetésében a Miskolci
Városi Könyvtár részére az intézményi költségvetési támogatáson felül 1,5
millió Ft-ot biztosít Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként.

2.)

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége
esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész
összegét a Miskolci Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja és a
számlájára felhasználás céljából átutalja.
Felelős:

Polgármester

Közreműködik:

Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Miskolci Városi Könyvtár

Határidő:

2007. március 25.

8. napirend tárgya:

Javaslat az I-30/95.202/2006.
határozat módosítására

sz.

közgyűlési

Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-26/16.215/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett pályázattal kapcsolatban hozott határozat
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az I30/95.202/2006. számú közgyűlési határozat módosítására” című előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az I-30/95.202/2006. számú
közgyűlési határozat 1. pontjában szereplő táblázatban foglalt 4., 5. és 8.
sorszámú pályázatok esetében az önrész biztosításával, illetve a pályázatok
megnevezésével kapcsolatban az alábbi változtatásokat fogadja el:
Igényelt
Önrész
támogatás (mFt)
(mFt)
„Miskolc,
az
ezerarcú
város”
1,5
1,5
reprezentatív
kiadvány
megjelentetése magyar és angol
nyelven
„Miskolc Info” ingyenes turisztikai2
5,4
kulturális magazin (öt nyelven)
„Legszebb miskolci séták” kiadvány
1,7
1,75
(öt nyelven)
Megnevezés

4

5.
8.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Összes
költség
(mFt)
3,0

7,4
3,45

Polgármester
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

9. napirend tárgya:

Tájékoztató a 2006. évre vonatkozó idegenforgalmi
feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2007. évre
vonatkozó turizmus-marketing feladattervre

Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem és
11 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-27/16.216/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy

Miskolc 2007. évi turizmus – marketing feladatterve

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2007. évi
turizmus – marketing feladattervre” c. előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2007. évre szóló
feladattervet.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Fedor Vilmos alpolgármester
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

10. napirend tárgya:

Javaslat
Bükkszentkereszt
község
Önkormányzatának, valamint Kistokaj község
Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi
Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új
szerződések megkötésére

Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 10 fő) meghozta a
II-28/16.217/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Bükkszentkereszt
község
Önkormányzatának,
valamint
Kistokaj község Önkormányzatának a Miskolci Központi
Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új
szerződések megkötése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának a Központi Háziorvosi
Ügyelethez történő csatlakozására kötött szerződés módosítására, illetve
Kistokaj Község Önkormányzatával megkötött háziorvosi ügyelet ellátásra
vonatkozó szerződés módosítására.” című előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Bükkszentkereszt Község
Önkormányzata valamint Répáshuta Község Önkormányzata háziorvosi
körzet lakosságának munkanapokon és munkaszüneti napokon valamint
ünnepnapokon történő ügyeleti ellátását Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Diósgyőri Kórház Rendelőintézetben (Miskolc, Kórház
u. 1.) kialakított Központi Ügyeleti Szolgálat útján biztosítsa.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
azonnal
Egészségügyi, Családvédelmi és
Közreműködik:
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
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2./

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bükkszentkereszt
Község Önkormányzatával a háziorvosi szolgálat ellátási területén lakók
ügyeleti ellátásának biztosítására és finanszírozására vonatkozó
megállapodást megkösse.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
Közreműködik:
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

3./

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze
Kistokaj Község Önkormányzatával a háziorvosi szolgálat ellátási
területén lakók ügyeleti ellátásának biztosítására és finanszírozására
vonatkozó új megállapodás megkötését.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
Közreműködik:
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

4./

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására
vonatkozó szerződést megkösse.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
Egészségügyi, Családvédelmi és
Közreműködik:
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

5./

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak Magyarországi
Regionális Intézeténél a Diósgyőri Kórház Rendelőintézetben (Miskolc,
Kórház u. 1.) kialakított Központi Ügyeleti Szolgálat működési
engedélyének a módosítását.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
azonnal
Egészségügyi,
Családvédelmi
és
Közreműködik:
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

6./

A Közgyűlés a Központi Ügyelet Szolgálati Szabályzat 1. pontjában
meghatározott a Diósgyőri Kórház-Rendelőintézet háziorvosi ügyelet
ellátási területére vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„ - háziorvosi ügyelet: Miskolc város volt III. kerület területén működő
háziorvosi szolgálatok, szükség esetén a Központi Ügyeleti Szolgálat 1.
sz. telephelyének ellátási területe, valamint Bükkszentkereszt és
Répáshuta háziorvosi szolgálat ellátási területe.”
Felelős:
Polgármester
azonnal
Határidő:
Közreműködik:
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

72

1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-magyarországi Regionális
Egészségügyi
Tanács
egészségügyi
ellátórendszer
átalakítására
irányuló
miniszteri javaslatról szóló döntésének
jóváhagyására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem és
1 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 21 fő) meghozta a
II-29/16.238/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Észak-magyarországi
Regionális
Egészségügyi
Tanács
egészségügyi ellátórendszer átalakítására irányuló miniszteri
javaslatról szóló döntésének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat az Északmagyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi ellátórendszer
átalakítására irányuló miniszteri javaslatról szóló döntésének jóváhagyására”
vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:
A Közgyűlés jóváhagyja az - egészségügyi miniszter egészségügyi
ellátórendszer átalakítására irányuló javaslatáról hozott - Észak-magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanács 2007. január 24-i döntését.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
közgyűlést követően azonnal
Egészségügyi, Családvédelmi
Főosztály

és

Foglalkoztatáspolitikai

2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
a
Semmelweis
KórházRendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház,
valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet
egységes Térítési Díj Szabályzatának
módosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 25 igen, 9 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 11 fő) meghozta a
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II-30/16.239/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot:
Tárgy:

Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató
Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet
egységes Térítési Díj Szabályzatának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a
Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház,
valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet egységes Térítési Díj
Szabályzatának módosítására” című előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
A Közgyűlés jóváhagyja a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és
Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet
térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési
díj szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi
Oktató Kórház Főigazgatója
Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet Igazgatója

3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a DKSK Sport Marketing Kft-vel
kötött támogatási szerződés azonnali
hatályú felmondására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-31/16.240/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot:
Tárgy:

DKSK Sport Marketing Kft-vel kötött támogatási szerződés
azonnali hatályú felmondása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DKSK Sport
Marketing Kft.-vel kötött támogatási szerződés azonnali hatályú felmondására”
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Közgyűlés az Önkormányzat és a DKSK Sport Marketing Kft. között 2005.
évben megkötött támogatási szerződést - a Kft. ellen indult végrehajtási
eljárásra tekintettel - azonnali hatállyal felmondja, és felhatalmazza Orosz Lajos
alpolgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Orosz Lajos alpolgármester
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola
sportági kínálatának bővítésére és a Lékó
Péter Sakkiskola megalapítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 34 igen, 2 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
II-32/16.241/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Miskolc Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítése és a
Lékó Péter Sakkiskola megalapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítésére és a Lékó Péter Sakkiskola
megalapítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Engedélyezi a Miskolc Városi Sportiskolában a sakk szakosztály
megalakítása érdekében a képzési jelleg módosítását és hozzájárul a Miskolc
Városi Sportiskola szervezeti keretén belül a Lékó Péter Sakkiskola
megalapításához.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
2007. március 1.
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2.) A Közgyűlés a Miskolc Városi Sportiskola Alapító Okiratát a melléklet
szerint módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
2007. március 1.

3.) Engedélyezi 2007. március 1-től
létszámkeretének 1 fővel történő növelését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

a

Miskolc

Városi

Sportiskola

Polgármester
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
2007. március 1.

4.) A Miskolc Városi Sportiskola sakk szakosztályának és a Lékó Péter
Sakkiskola működéséhez szükséges – a 2007. március 1-2007. december 31éig terjedő időszakra vonatkozó - 8.278 eFt fedezetét a 2007. évi
költségvetésében évközi előirányzat módosítás keretében biztosítja. A 2008.
esztendőtől kezdődően pedig a működéshez szükséges összeget beépíti azt az
intézmény költségvetésébe.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
2007. március 1.

5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetésére, a
magasabb vezetői álláshelyre történő
pályázat kiírására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-33/16.242/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Miskolci
Szimfonikus
Zenekar
vezetője
közalkalmazotti
jogviszonyának
felmentéssel
történő
megszüntetése,
a
magasabb vezetői álláshelyre történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci
Szimfonikus Zenekar vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetésére, a magasabb vezetői álláshelyre történő pályázat
kiírására ” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
A Közgyűlés
1. Sir László – a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetője - közalkalmazotti
jogviszonyát saját kérésére, „nyugdíjasnak minősül” jogcímen 2008. március 1.
napjával megszünteti akként, hogy a 2007. július 1-jei kezdő időponttól
számított 8 hónap felmentési idő teljes tartamára a munkavégzés alól mentesíti,
2. felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére,
3. pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a Miskolci Szimfonikus
Zenekar magasabb vezetői beosztásának ellátására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

polgármester
Közigazgatási és Jogi Főosztály
azonnal
(A pályázat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület és a Mandorla Közművelődési
Egyesület helyiséghasználati szerződés
meghosszabbítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a

77

II-34/16.243/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Mandorla
Közművelődési Egyesület helyiséghasználati szerződés
meghosszabbítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület és a Mandorla Közművelődési Egyesület
helyiséghasználati szerződés meghosszabbítására” című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a VII-128/58.631/1999. sz. közgyűlési határozat alapján a MIK Zrt.
kezelésében álló Nagy Lajos király út 18. szám alatti, 30503/16 helyrajzi számú,
1278 m2 alapterületű ingatlan térítésmentes használatát a Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület részére továbbra is biztosítja - 2017. február 28-ig, és
hozzájárul a Mandorla Közművelődési Egyesületnek a bérleménybe történő
befogadásához.
A használónak a teljes bérleti díjra eső ÁFÁ-t meg kell fizetnie a helyiségekhez,
illetve a területhez kötődő üzemeltetési-karbantartási és egyéb költségek
megfizetésével egyidejűleg, ennek megfelelően a bérleti szerződést módosítani
kell.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Fedor Vilmos alpolgármester
MIK Zrt.
Fügedi Márta Népművészeti Egyesület
Mandorla Közművelődési Egyesület
2007. március 1.

7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a lóverseny- és bukmékeri
rendszerű
fogadás
szervezésének
engedélyezésével
kapcsolatos
döntés
meghozatalára
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem és
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
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II-35/16.244/2007. sz. H A T Á R O Z A T-ot
Tárgy:

Lóverseny- és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésének
engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lóversenyés bukmékeri rendszerű fogadás szervezésének engedélyezésével kapcsolatos
döntés meghozatalára” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Közgyűlés – a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése,
valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló módosított 1991. évi XXXIV
törvény 4. § (1) bekezdése alapján – egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter
lóverseny- és bukmékeri fogadás működtetésére vonatkozó olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében Miskolc város területén lehetőség
nyílik fogadóiroda kialakítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Káli Sándor polgármester
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
azonnal

Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. Minden
miskolci lakost szeretettel hív és vár a március 15-i megemlékezésre és
ünnepségsorozatra.
A következő Közgyűlés időpontja: 2007. április 5. Az ülést 19.09-kor berekeszti.

k.m.f.

Dr. Mihalecz Péter
aljegyző

Káli Sándor
polgármester
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