
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
VIII-13.031/2008. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 16-án, 
9.00 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, Fábián 
István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, 
Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, Illyés Miklós, Juga György,  Kobold Tamás, 
Kocsis Levente, Kovács Józsefné Dr. Kovács László, Lenártek András, Dr. 
Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy Istvánné, Orosz Lajos, 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, Dr. Zsiga Marcell Lóránt. 
  
Az ülésről távol maradt: Csutorás Géza Levente, Dr. Hártó György. 
 
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András 
MIHŐ Kft. Igazgatója, Vojtilla László MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László 
Miskolci Turisztikai Kft., Veres István Városgazda Kht. Ügyv.igazgató, Karosi 
Imre MIKOM Kht., Stefán Csaba Régió Park Kft. igazgatója, Varga Zoltán AVE 
Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Igazgatója. 
 
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.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön. A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
  
 



1. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórház és 
a Miskolci Egészségügyi Központ közötti 
teljesítmény volumen átvételére  

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Térfigyelő kamerák közterületen 
történő elhelyezésére 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
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. 
 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Családsegítő Szolgálat, 
Regionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani 
Központ alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
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. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Előterjesztés Miskolc város közúti 
közlekedését szabályzó jelzőtáblák, 
jelzőlámpák, útburkolati jelek állapotáról, a 
közlekedést szabályzó eszközök hibáinak, 
ellentmondásainak megszüntetéséről 

 
Előterjesztők:   Dr. Szinay Attila, Szűcs Tamás, Juga György, 

 Kocsis Levente, Tavaszi Zsolt, Lenártek 
 András 

 
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:  Belvárosi rehabilitáció Előzetes 
Akcióterületi Tervének módosítása, 
kiegészítése 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik.  
Ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés 13.45-kor függessze fel munkáját és a 
piac ünnepélyes átadását követően előreláthatólag 15.30-kor folytassa az 
ülésezést.  
Kéri a Közgyűlés állásfoglalását erről az ügyrendi javaslatról. 

 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  
 

Polgármester: Kérdése, van-e hozzászólás, észrevétel a napirendi javaslattal 
kapcsolatban. 

--- 
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Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket és az 
elfogadott ügyrendi javaslatot is.  

Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 
 
 

1. Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) rendelet módosítására  
Előterjesztő:                 dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
2. Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti fejlesztési területi turizmus-

fejlesztési koncepciójára 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
     
3. Javaslat a CINE-MIS Kht. alapító okiratának módosítására 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
4. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. alapító 

okiratának módosítására 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
5. Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására  

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat új közművelődési megállapodás kötésére közművelődési 

feladatellátás céljából 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos  alpolgármester  

 
7. Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat keretében új 

bölcsődei férőhelyek kialakítására 
Előterjesztő:                 dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
8. Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP) keretében meghirdetett felhívásra 
 Előterjesztő:                 Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a Miskolci Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakközépiskola között kötendő bérleti szerződésre 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos  alpolgármester  

 
10. Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosítására 
Előterjesztő:                 Káli Sándor polgármester 
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11. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi működéséről, 
2009. évi terveiről, valamint a kistérségi feladatellátás és finanszírozás 
lehetőségeiről 
Előterjesztő:                      Káli Sándor polgármester 

 
12. Tájékoztató Miskolc, Martin-kertváros és Szirma városrészeken átvezető 

országos közutak fejlesztéséről 
Előterjesztő:  Orosz Lajos  alpolgármester 

 
ZÁRT ÜLÉS 
 
13. Javaslat a Debreczeni Márton Szakképző iskola igazgatója 

közalkalmazotti jogviszonynak felmentéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
14.   Javaslat Székely Zsuzsanna – a 21. sz. Általános Iskola volt igazgatója - 

felmentési idejének lerövidítésére 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
 
15. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
16. Javaslat fellebbezés elbírálására közterület-használati ügyben 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
17. Javaslat fellebbezés elbírálására állattartási ügyben 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
Sürgősségi előterjesztések: 

 
1.) Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórház és a Miskolci Egészségügyi 

Központ közötti teljesítmény volumen átvételére  
 Előterjesztő:   dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
2.)  Javaslat Térfigyelő kamerák közterületen történő elhelyezésére  
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
3.)  Javaslat a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ alapító 
okiratának módosítására  
Előterjesztő:   dr. Mokrai Mihály alpolgármesterű 

 
4.) Előterjesztés Miskolc város közúti közlekedését szabályzó jelzőtáblák, 

jelzőlámpák, útburkolati jelek állapotáról, a közlekedést szabályzó 
eszközök hibáinak, ellentmondásainak megszüntetéséről  

 Előterjesztők:  Dr. Szinay Attila, Szűcs Tamás, Juga György,  Kocsis 
   Levente, Tavaszi Zsolt, Lenártek  András  
(A Közgyűlés a későbbiekben úgy döntött, az előterjesztést rendes 
napirendként a novemberi ülésen tárgyalja) 
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5.) Belvárosi rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Tervének módosítása, 
kiegészítése  

 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

Polgármester: Mielőtt a napirend előtti hozzászólásokra megadná a szót 
képviselőtársainak, örömmel tájékoztatja a testületet, hogy kedden az MVM 
képviselőivel aláírták a Miskolci Fűtőmű vásárlásával kapcsolatos szerződést. 
Ismeretei szerint ezt az MVM igazgató tanácsa is jóváhagyta, a teljes körű 
szentesítéshez az MVM Közgyűlésének jóváhagyó nyilatkozata is szükséges. 
Erre előreláthatólag november 7-én kerül sor. Megköszöni mindenkinek, aki a 
programban részt vett, akik a sikerhez hozzájárultak, akár országgyűlési 
interpellációval, akár mással. A Fidesz és KDNP frakciójának köszöni, hogy a 
közös fellépésben partnerek voltak. Az erőmű megvásárlása azért fontos, mert 
országosan is egyedülálló megoldásról van szó. A távhő és áramszolgáltatási 
díjak csökkentése a város érdeke is.  
Örömmel tájékoztatja továbbá a testületet arról, hogy a Miskolci Vasutas Sport 
Club (MVSC) NB I-es női kézilabda csapata 50 évvel ezelőtt nyert bajnoki 
címet. 
Ez alkalomból a Közgyűlés nevében tisztelettel köszönti 
az egykori bajnokcsapat játékosait: 
Árpád Jenőnét 
Szakács Ferencnét 
Kassai Lászlónét 
Gebhardt Lajosnét 
Kosárik Nándornét 
Dr. Füredi Károlynét 
Tamási Elemérnét 
Szabó Lászlónét 
Szmik Bélánét 
edzőjüket: Győrffy Endrét, 
technikai vezetőjüket: Szederkényi Bélát. 

 
(Polgármester úr átadja a meghívottak részére a város ajándékát.) 

 
Polgármester: Megadja a szót a csapat képviselőjének. 
 
A csapat képviseletében hozzászóló: Megköszöni, hogy 50 év távlatából is 
megemlékeznek róluk, hiszen akkoriban természetes volt, hogy egy lánycsapat 
győzött. A sportban a fővárost preferálták, nem volt szokás elismerni egy vidéki 
csapat győzelmét.  
Az utód csapatoknak sok sikert és jó munkát kíván.  
 
Polgármester: A mai napon több vendéget is várnak Miskolcra. 10-kor érkezik 
Kassa város főpolgármestere, akivel katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
szerződést írnak alá. Megnyitják továbbá a Kassa-Miskolc Expót is. Késő 
délután az egészségügyi miniszter, Székely Tamás úr is megérkezik a városba 
azért, hogy nyilvános fórumon vegyen részt. Az említett események miatt a 
Közgyűlés alatt előfordulhat többször, hogy az elnökség hiányosan lesz jelen. 
A napirend előtti hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak adja meg a szót. 
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Juga György: Pozitívan értékeli, hogy az erőmű sorsa nyugvópontra került, s 
ehhez a város politikai erőinek összefogása is hozzájárult. Bízik abban, hogy az 
erőmű városi tulajdonba kerülve olcsóbb távhőszolgáltatást nyújt majd.  
A Népkert és a Szent István tér egy másik példa, sajnos nem pozitív. Ebben a 
két fontos várospolitikai kérdésben messze kerültek  a közös gondolkodástól.  
A miskolciak megkérdezése nélkül nem szerencsés a Népkertben a 
zöldfelületet csökkenteni. Szálloda helyett az elhanyagolt területet parkosítani 
kell, sportpályákat létesíteni. Ebben a városvezetéssel ellentétes álláspontot 
képviselnek. 
Utal arra, hogy a Szent István tér ügye a júniusi MÉSZ módosításával kavart 
vihart. Tervpályázat keretében beépítési koncepciót kért a város a főtérre, 
melyre 15 pályamunka érkezett, ebből hatot díjaztak és végül kettő került 
kiemelten díjazásra. Az egyik győztes pályázat műszaki leírásából idézve 
elmondja, hogy a Városház térhez kapcsolódva új önálló térként fő funkcióját a 
város kultúrájának, értékeinek bemutatásában, a terület városszerkezetébe 
történő integrálásában határozzák meg. A Szinvát kísérő zöld zónára szükség 
van a nagy rendezvénytér kiegészítéseként. Nem lenne jó, ha a tömb a 
bevásárlóközpontot létesítők célterületévé válna.  Nem kell ide újabb 
nagyáruház, nem beszélve arról, hogy egy ilyen létesítmény betelepítése maga 
után hozza a gépkocsiforgalom megnövekedését, a közlekedés nehézkessé és 
esetlegesen kaotikussá válását. 
A másik győztes pályázat egy mondatát emeli ki, miszerint a kereskedelmi 
ellátás bővítése időszerű a területen. A szerkezeti tervbe ez utóbbi épült be. Ez 
egyébként annak a pályázónak a javaslata, aki egyben az Árkád 
üzletközpontokat létesítő cég magyarországi leányvállalatának az igazgatója.  
Az emberben felmerül az a gyanú, hogy ezek alapján óriási méretű plázát akar 
a városvezetés építtetni. A júniusi Közgyűlésen a terület képviselője elmondta, 
komoly lakossági igény van a bevásárlóközpont létesítésére.  
A Fidesz frakció az első szakvéleményt támogatja. Több helyen azt találta 
mondani, hogy áldemokratikus eljárás keretében ment végbe ez a döntési 
folyamat. Tükrözi-e Polgármester úr szándékait a második szakvélemény? 
Miért egy nagybefektető üzleti elképzelései a meghatározóak? Az egész 
ügynek Pagony Béta szaga van szerinte.  
 
Polgármester: Óvatosan bánna képviselő úrnak ezzel az utolsó 
megjegyzésével. Tapolca ügyében már megtette a mea culpázást nem egyszer, 
többször nem tudja ezt megtenni. A tanulságot levonták.  
Furcsán hangzik most, hogy vigyázzanak a városra, amikor pár éve azt mondta 
az egyik képviselőjük, minek építenek gödröt a Szinva teraszra, a Hősök terére. 
Ezek elhangzott dolgok, s a városlakók ezen túlléptek már és megszerették a 
kialakított tereket. Miskolc olyan város, amelynek nincs főtere. Pécsnek, 
Debrecennek is megvan a maga főtere, ami a város jelképe, meghatározó 
szimbóluma. Juga György kiragadott egy elemet. Miskolc építészetének régi 
álma, hogy tárják fel újra a Szinvát. Az Avast a város meghatározó terétől, a 
Szent István tértől 4 sávos út választja el. Ezt a helyzetet is kezelni kell, régen 
fel lehetett sétálni az Avasra anélkül, hogy kettévágta volna egy ilyen típusú 
forgalmas út a területet. A cél a terület komplex kezelése. A város kereskedői 
sokat panaszkodnak arra, hogy a villanyrendőrtől lefelé van forgalom igazából. 
Lakható közösségi tereket képzelnek, olyan főtérrel, amelyet a városlakók is 
szívesen elfogadnak. 
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Polgármester: Megadja a szót főépítész úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Viszlai József: Nincs olyan nap úgy látszik, hogy ne kerüljön elő ez a téma. 
Tegnap fél órás televíziós beszélgetés volt erről, múlt héten pedig spontánnak 
tűnő népi kezdeményezés alkotott foghíjas élőláncot a belvárosban. Szerinte 
egy politikus sem engedheti meg magának azt, hogy kiragadott idézetekkel és 
tervlapokkal próbálja alátámasztani a maga igazát. A tervpályázat kapcsán 
elmondja, az országos döntés nem épületre vonatkozott, hanem térfal 
meghatározására.  
A Népkertre a város már kiírta a pályázatot, a végeredmény még nem ismert. 
Zöldterületet nem használnak fel. Hihetetlen, hogy a befektetéshez kapcsolt 
építész tervek ismerete nélkül fóbiákat adnak elő egyesek, a város 
közvéleményét félrevezetve.  
Kéri, akkor térjenek vissza a témára, ha a pályázatok beérkeztek és a 
kiértékelésnél tartanak.  
 
Dr. Simon Gábor: A főtérről évek óta vita folyik. Belvárosi biztosként elmondja, 
a vita részben megfelelő mederben zajlott, részben fals információk alapján 
rossz hangulatot keltve telt. A tegnapi televízió vita kapcsán is elmondta, hogy a 
zöld megmaradásáért tartott Fidesz által szervezett tüntetés igaztalan vádakat 
tartalmazott. Ahogy Főépítész úr is elmondta, a zöld területeket nem 
veszélyeztetik. Nincsen olyan változat, amelyben a zöld felület csökken. Az 
egyik változat szerint 4836 m2 növekedik 161m2-rel, a B.) változat szerint 
ugyanez 840m2-rel nő. Utal arra a Szinva teraszon sem volt zöld és a 
teraszosítással ezt is megvalósították. Még egyszer hangsúlyozza a zöld felület 
mértéke nem csökkenni, hanem nőni fog. Igen fontosnak tartja, hogy legyen a 
városnak főtere. 
 
Lenártek András: Sem Polgármester úr, sem Dr. Simon Gábor frakcióvezető 
úr nem válaszolt arra a kérdésre, hogy lesz-e pláza, vagy sem. Ez pedig egy 
egyértelmű és eldöntendő kérdés volt. Miskolc egyre jobb befektetési célponttá 
vált a különböző fórumokon elhangzottak szerint. Ehhez képest az ember azt 
látja, hogy minden propaganda ellenére nem érkeznek a nagybefektetők, a 
munkanélküliség nő. Független szakértők véleménye szerint a gazdagság 
stagnál a többi régióhoz képest. Az autópálya és az egyetem kapcsán négy 
évvel ezelőtt az MSZP azt mondta, jönnek most már a befektetők. Ehhez 
képest a FORD is inkább Kenyhecbe települt. Az a baj, nincs kidolgozott 
program arról, hogy a betelepülőknek milyen kedvezményeket adnak. 
A pénzügyi világválságban nem az a kérdés ki települ ide, hanem az, ki megy el 
Miskolcról. A veszély a gazdaság összeomlásában van. Javasolja, szakértők 
bevonásával vizsgálják meg a válság várost érintő hatásait. Hogyan hat ez a 
munkavállalókra, az önkormányzat gazdálkodására és a munkanélküliségre? 
Ha nem mérik fel a várható hatásokat, lépni sem tudnak.  
 
Polgármester: Az a tevékenység nyomon követhető a médiumokban is, amely 
a munkahelyteremtés bővítését célozza. A létrejött munkahelyeket az ellenzék 
szerepéből adódóan nem veszi számításba. A Zsigmondi – Repülőtér u. 
területén végigsétálva nem az látszik, hogy megállt a világ.  
Megadja a szót a Holding Zrt. igazgatójának, reagáljon az elhangzottakra.  
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--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 

Dr. Halmai Gyula: Hetek óta zajlanak az egyeztetések, mely alapján a 
Közgyűlés elé terjesztik a befektetéseket ösztönző rendelet megalkotását. Az 
ipari park infrastrukturális feltételeinek biztosítása az elmúlt években 
megtörtént. Tegnap a pólus városok ügyéről szóló konferencián vett részt. Azt 
az álláspontot képviselték a folyamat elejétől kezdve, érdemes befektetni 
Miskolcon, ma már mások mondják ugyanezt, ez a hitelesség záloga. A helyi 
adóbevételekben is megjeleníthető az intenzív fejlesztés, fejlődés eredményei. 
 
Molnár Péter: Széchenyi István örök érvényű mondásával kezdi 
hozzászólását, miszerint a kiművelt emberfők sokaságában rejlik a nemzet igazi 
ereje. Minél műveltebb, kulturáltabb egy nemzet, annál jobb dolguk van a 
gyermekeknek is. Klebelsberg Kuno már belátta azt, hogy a kultúra kenyér és 
hatalmi kérdés. A mai magyar közoktatás talán a legmélyebb válságát éli meg 
napjainkban. A pedagógus elbocsátásokat, az intézménybezárásokat emeli ki. 
A sorozatos kormányzati rossz döntések Miskolcon is éreztetik hatásukat. Az 
átgondolatlan intézkedések nem maradnak eredmény nélkül. Utal a TISZK-ek 
létrehozásakor kialakult vitára, ami szintén egy országos előkészítetlen döntés 
eredménye. Helyi szinten a legkisebb rosszat választották. A gazdasági válság 
begyűrűzhet az oktatásba. A pedagógusok, a szülők aggódnak. Nem tudni 
milyen megszorításokkal kell számolniuk az oktatásban dolgozóknak. Hiller 
István a Magyar Kultúra Napján kijelentette, nem lesz több megszorítás az 
oktatás, kultúra területén. Ez sajnos nem igazolódott be.  
Az iskolák a dologi kiadásokból nem tudnak többet elvenni, marad a bérekből 
történő elvonás. A gazdasági válság lehetséges következménye az elbocsátás. 
A kormány hibás döntése volt a csoportfinanszírozás bevezetése. Alacsonyabb 
támogatási összeget kap ennek „köszönhetően” a város.  
A korrektséghez hozzátartozik az is, hogy jelenleg Miskolc város igen sok 
önként vállalt feladatot lát el, amelyek szükségszerű csökkentése a szakmai 
minőség rovására megy.  
A hozzászólását Klebelsberg Kuno idézetével zárja.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Frakcióvezető úr hozzászólásában voltak olyan 
pontok, amelyekkel maximálisan egyetért.  Egy olyan országban, ahol alig van 
párbeszéd, ahol megfagyott a légkör, nagyon fontos szerepe van a kultúrának, 
a kultúra ilyen helyzetben a leghangsúlyosabb kapocs.  
Az oktatásról vizionált jövőkép egy lehetséges változat, személy szerint 
máshogy látja a tendenciákat. Az oktatás változtatása az elmúlt években 
szükségszerűvé vált. Demográfiai tényezők is közrejátszottak ezen lépések 
megtételében.  
A TISZK-ekről mondottakkal nem ért egyet. Azt senki nem hitte, hogy egyik 
napról a másikra megfordítja a világot a TISZK rendszere. Azzal a céllal hozták 
létre ezt a szakképzési rendszert, hogy a változásokra, a piacra reagálni 
tudjanak, ne legyen felesleges képzés, túlképzés, ami munkanélküliséget 
indikál. Azt az álláspontot képviseli, hogy a miskolci diákokat a városban kell 
tartani.  
Frakcióvezető úr együttműködésére jövőben is számít, hiszen hozzászólásában 
érezhető volt az aggodalom a város oktatásáért. 
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Fodor Zoltán: Polgármester úrnak címezné hozzászólását, aki nincs most 
jelen, így írásban átadja majd alpolgármester úr részére, mert választ 
mindenképpen szeretne kapni rá, ez eseten írásbeli reakciót kér.   
Sokan keresték fel azzal a problémával, miszerint az Avason, a közterületeken 
egyre gyakoribb jelenséggé válik italozás. Miskolc város Közgyűlésének a 13/ 
1998. (III.30.) sz. rendelete szabályozza ezt a kérdést. Sok kisbolt, presszó, 
kocsma előtt italoznak az emberek késő estig, megszegve ezzel a rendelet 
vonatkozó szabályait. Kéri Polgármester urat, a rendelet betartása érdekében 
hozzon létre egy ellenőrzési csoportot, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a 
polgárőrség és a Hatósági Osztály bevonásával.  A Hatósági Osztályt kéri, hogy 
a feljelentések kivizsgálását követően a jogszabályok biztosította lehető 
legszigorúbb büntetéseket szabják ki. Ha valaki nem fizeti be a bírság díját, 
akkor forduljanak a bírósághoz, hogy elzárásra váltsák át a büntetést. 
Tarthatatlan, hogy segélyosztáskor, nyugdíjosztáskor egyes emberek a 
közerkölcsöt megbotránkoztatva, a közrendet megzavarva italoznak a nyílt 
utcákon. A bizottságba maximálisan megbízható embereket javasol delegálni, 
hogy ne fordulhasson elő az, hogy az ellenőrzési körbe vontak az ellenőrzés 
megtétele előtt értesüljenek a tervezett cselekményről.  
Természetesen a munkában részt kíván venni, képviselői munkáját, információit 
felajánlja.  
Felháborító, hogy élelmiszerboltként működő garázsboltok kocsmaként 
funkcionálnak esténként. Javasolja továbbá, hogy az ellenőrzések ne 
rutinszerűek legyenek, a nap bármely szakában tevékenykedhessen a 
bizottság.  
A tisztességes boltosokat természetesen nem érinti ez a javaslat. A vállalkozói 
szabadság nem sérülhet. Aki vét a szabályozás ellen, az ellen szigorúan fel kell 
lépni.  
A felvetésére írásban várja a választ.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Képviselő úr felvetésére írásban választ kap. 
Megadja a szót a Görög Kisebbségi Önkormányzat képviseltében Zguralisz 
Vaszilikinek.  
 
Zguralisz Vasziliki: Napirend előtti hozzászólásának a köszönet a hangja. Jól 
eső érzés, hogy ilyen gazdasági helyzetben a város emlékművet állít a 1946-
48-as polgárháború miatt Magyarországra menekülő második görög diaszpóra 
emlékének. A tér, ahol az emlékmű elhelyezésre kerül, az első diaszpóra egyik 
kiemelkedő személyiségének nevét viseli majd. A kultúra életben tartását 
nagyon fontosnak tartja a kisebbségi önkormányzat. Az EU-s tagság a két 
ország kapcsolatát erősíti.  
Október 25-én lesz az emlékműavatás, melyre szeretettel hív és vár minden 
kedves érdeklődőt. Polgármester úr és Fedor Vilmos alpolgármester úr részére 
átadja a görögök 60 évéről szóló könyvet.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az ünnep napja október 28, az emlékművet 
előtte adják át. Köszöni a város nevében a görög kisebbség által képviselt és 
átadott értékeket. 
A Bolgár kisebbségi önkormányzat nevében, Valcsev Ivanov János elnök úrnak 
adja meg a szót. 
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Valcsev Ivanov János: A felsőzsolcai bolgár kisebbség meghívását 
tolmácsolja, miszerint szombaton kerül megrendezésre a testvérvárosi 
nyilatkozat aláírása, majd ezt követően koszorúzásra kerül sor, amit egy estig 
tartó rendezvény követ. 
Az Augusztus 20. Strandfürdő szívügye, már több ízben szólt a fürdő 
érdekében. Sok helyen hallani lehetett arról, hogy Fridély László úr szerint is 
megérdemli a város ez a strandot. Sok ígéret elhangzott, de sajnos egy 
kapavágás sem történt a területen. Kérdése, hol tart a beruházás? Mi az oka 
annak, hogy megállt a projekt? A víz jelenleg nagyon hideg. Sok gyermeket 
hordanak ide úszásoktatásra. A forrás 45 fokos, tehát nem jelentene problémát 
a magasabb hőfok biztosítása.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A meghívást megköszöni.  
A selyemréti fürdő fejlesztése nem állt le, jövőre megújultan szeretnék átadni 
előreláthatóan 2009. tavaszán. Felkéri Fridély László urat a pontos 
információkról tájékoztassa elnök urat. 
A lengyel kisebbségi önkormányzat képviselője, Barkó Tamás előzetesen 
hozzászólásra jelentkezett.  Megadja a szót képviselő úrnak 
 
Barkó Tamás: A lengyel kisebbség egyik legfontosabb ünnepe adta a 
hozzászólása témáját. Idén 14. alkalommal került megrendezésre a 
zarándoklattal egybekötött búcsú Derenken. Évente 2-3000 lengyel zarándokol 
el a romközségbe. Közös megemlékezést szoktak tartani, kétnyelvű 
szentmisével egybekötve.  
Az utóbbi években az iskola épületét sikerült felújítani. Derenk határán 
emlékmű található. Bízik abban, hogy a jövőben is támogatásban részesülnek. 
 

--- A búcsúról készült film vetítése után. --- 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Fél órás technikai szünetet rendel el.  
 
1. napirend tárgya: Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás 

helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester   
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  úr vezeti. --- 
 
2. napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti fejlesztési 

területi turizmus-fejlesztési koncepciójára 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Ahhoz, hogy egy fejlesztési koncepció sikeres 
legyen, négy dolognak kell teljesülnie. Az első feltétel az integrált, átfogó 
tervezés. A lakosság tájékoztatását, az érintettek bevonását és a 
szakhatóságok véleményezését emeli ki. Második lépés a világos, fejlesztési 
stratégia készítése, majd ennek megvalósítása. A negyedik elem az ellenőrzés 
folyamata. Gyakran elkövetik azt a hibát, hogy alapelemként a „turistának 
legyen jó” fogalmát választják. Úgy gondolja ez nem helyes irány, legyen jó az 
itt élőknek elsősorban. Ha jó az itt élőknek, jó lesz az idelátogatóknak is. Az 
emberek a mesterségessel szemben keresik az eredetit. Amikor az emberek 
döntenek arról, hova utazzanak, sok mindent mérlegelnek. Az ár-érték arány 
igen hangsúlyos. Joggal elvárható, hogy a befizetett pénzért megfelelő 
ellenértéket kapjon a turista. Az emberek keresik a biztonságos, egyedi és 
egészséges helyeket. Jövőre lesz a kulturális turizmus éve, amihez a város is 
igazodni kíván. A környezet nagyon fontos, Miskolc legnagyobb értéke a 
környezete. Magyarországon több ízben szavaztak arról, hogy melyik az ország 
legszebb pontja. Lillafüred több alkalommal végzett az első helyen. Az Észak-
Magyarország által meghirdetett versenyben is Lillafüred és a Diósgyőri vár 
nyerte el a legrangosabb címet. 
A progresszív fejlődést nagyon fontosnak tartja. Legyen előremutató, gyors, 
tervezhető és világos a fejlesztés. A látnivalók mellett a rekreációs 
szolgáltatások preferáltak az utóbbi időben.  
Nagyon fontos, hogy az utazás előtti image pozitív legyen. Az a feladatuk, hogy 
kiváltsák azt a pillanatot, hogy az emberek úgy döntsenek, Miskolcra jönnek. 
Az, hogy milyen a fogadtatás, mire érkezik meg egy vendég a városba sok 
mindent determinál. Az információval való ellátottság meghatározza az itt töltött 
napok számát. Fontos, hogy a programok szezonalitástól függetlenül elérhetőek 
legyenek. A hasznot termelő kínálati elemeket hangsúlyozza, az egyedi arculat 
mellett. Markáns, pozicionálás kell Lillafüred vonatkozásában is. A fejlesztési 
magterületek közül a Csanyik – Vadaspark területét, a Diósgyőri vár és 
környékét, a romantikus főúri szórakozás központját, Hámort, Lillafüredet és a 
természetjáró bakancsos zónát: Ómassát, Szentlélek és környékét emeli ki.  
A Fidesz frakció módosító indítványában a magterületre vonatkozó javaslatot 
előterjesztőiként befogadja. 
A közlekedés és parkolás problémájának megoldása sürgető feladat. 
Közútfejlesztésre és információs rendszerre egyaránt szükség van. A 
szállodaépítés nem a város feladata, de az alkalom megteremtése már igen. A 
vállalkozók számára választható célponttá kell tenni Lillafüredet.  
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Ma a vendégek a tematikus útvonalakat keresik. Az első ilyen a Herman Ottó 
bükki kultúr-táj. Ide kapcsolódna Aggtelek, Bükkszentkereszt, Répáshuta 
Bánkút, Szilvásvárad is. Ipari örökségünk tematikus útvonalat a két Fazola, a 
vaskohászat megindulása indokolja. Ide kapcsolódik a Science park, a DAM. A 
főúri élethez hozzátartozik az avasi pincék borkóstolással egybekötött 
rendezvényei és a vadászati lehetőség. Megjegyzi a horgászat is legalább 
ennyire jellemző, a Hámori tó, Szinva patak erre kiváló területek.  
Az állatbarát tematikus útvonal a Vadaspark, Szilvásvárad bekapcsolásával 
képzelhető el.  
A romantika tematikus útvonal a belvárosra épít, színházlátogatással, 
galériával.  
Az élmények tárháza az, ami Miskolcot egyedivé teszi. A Barlangfürdőt említi 
példaként. 
A megvalósításban az infrastruktúra fejlesztése, a parkolás, a Hámori tó és 
várkörnyék rendbetétele, a szállásbővítés segítése élveznek prioritást. 
Az erdei iskolával kapcsolatban elmondja, a magánberuházásoknál azt kell 
képviselni, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy megfelelő feltételekkel 
működhessenek. Az Ökológiai Intézet bevonása külön azért nem szükséges, 
mert nem csak róluk van szó. Azokkal kell tárgyalni, akik tulajdonnal bírnak. 
Kiemeli a Bükki Nemzeti Parkot, a Miskolc Holding Zrt-t, az Északerdő Zrt-t és a 
Hunguest Hotel Zrt-t. A térségben érintett civil szervezetek bevonása 
természetesen szem előtt tartott. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 7 igen, 0 nem 

és 4 tartózkodó szavazattal  támogatta az előterjesztés elfogadását. 
Dr. Tompa Sándor: Szóbeli kiegészítésében elmondja, komoly energiát 
fordítottak az anyag megtárgyalására. A www.miskolc.hu/turizmus 
honlapon megtalálható a tanulmány. A Közgyűlés a tanulmány alapján 
tárgyal, de határozatot fogad el. A legutolsó slide-ra utalva elmondja, 
vannak olyan gumicsontok, amelyeket előre ki lehet szedni, mert nem 
érdemes róla vitatkozni. Ilyen az élményfürdő és lovas centrum a 
Csanyikban, a Szikla, a Tókert hasznosítása. A bizottsági ülésre F. Nagy 
Zsuzsa terjedelmes és szakszerű anyagot juttatott el, melyet tervez a 
bizottság hasznosítani. Bánkút-Bükkszentkereszt, mint síparadicsom 
irreális. Nem hiszi, vállalkozói tőke adódna síparadicsom létesítésére ezen 
a területen. A közlekedésszervezés, a parkolás témája markánsan 
képviseltette magát a bizottsági vitában. Az akcióterületen átvezető Eger-
Miskolc főútvonal minősége, hatása az üdülőterületre jelentős kérdés. Az 
utat EU-s pénzből felújítják, a teljes Eger-Miskolc szakasz új 
aszfaltburkolatot kap. Az út fejlesztését össze kell hangolni a Zöld Nyíl 
projekttel.  

 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem 
támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal 
támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával együtt 
egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 1 nem és 3 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Hasonló dokumentum 
készült már Tapolcával kapcsolatban is. Ott is elmondta már azon aggályát, 
miszerint nem az egész térség fejlesztésére, hanem csak a turizmusra terjed ki 
a koncepció. A mostani előterjesztés viszonyát a tapolcaihoz meg kell vizsgálni. 
Vetélytársak, vagy mindkettőre szükség van? A belvárosra készül-e hasonló 
idegenforgalmi javaslat? Más stratégiákkal összevetve meg kell nézni, ezekkel 
kompatibilis-e az anyag? Erre nem talált az előterjesztésben utalást. A területtel 
kapcsolatban 2004-ben már elfogadtak egy határozatot, ami a Diósgyőri vár 
komplex fejlesztését célozta, konkrét javaslatokkal.  Úgy véli, a mostani 
indítvány ettől eltér. Felmerül egy jogi aggály is ezzel kapcsolatban, miszerint 
ha a mostani határozatot elfogadja a testület, melyik lesz az érvényes? Milyen a 
két anyag egymáshoz való viszonya? Érdekes az, hogy egy kiemelt projektet 
hoznak helyzetbe jelenleg egy határozati javaslat kapcsán. Ha csak ennyiről 
szól az anyag, miért nem a kiemelt projektet hozták a testület elé? Reméli, 
többről van szó, többről szól a koncepció. További egyeztetéseket látna 
helyesnek, természetesen a koncepció megalkotása nem vitás. Az Ökológiai 
Intézet bevonását több szempontból fontosnak tartja. Írásos anyagban is 
kifejtették véleményüket, rengeteg javaslatuk van. A vár környéki építési 
magasságok meghatározása lényeges észrevétel. Adott esetben a következő 
években a költségvetés keretén belül is meg lehet az ötleteket valósítani. Dr. 
Tompa Sándor hozzászólására reagálva elmondja, ő nem mosolyogna ennyire 
a bánkúti síelési lehetőségek biztosításának ötletén. Hóágyúzni azért nem 
lehet, mert nincs víz, de ez is megoldható. A sok személygépkocsira is van 
megoldás. A Majális parkban le lehet rakni a kocsit és onnan busszal mehet 
tovább a síelni vágyó. Az Ómassa-Újmassa és környéke magterület bevonását 
is ezért javasolja a Fidesz frakció.  
Annak örül, hogy a Rock Múzeum ötlete kikerült a Sziklából. Négy éve 
próbálták lebeszélni Fedor Vilmos alpolgármester urat erről a kicsit illogikus 
tervről.  
Az Ökológiai Intézetnek ott a helye, de gondolja, ha nem kerülnek megemlítésre 
név szerint, akkor is meghívják őket. 
A térségben érintett egyéb civil szervezeteken kit értenek? Ezt jó lett volna 
mellékletben tételesen szerepeltetni. 
Az erdei iskolával kapcsolatban elmondja, nem azt javasolja a frakció, hogy a 
vállalkozóknak teremtsenek feltételeket. A területen található iskolák nyári 
kihasználtságát lehetne segíteni azáltal, hogy maguk az intézmények 
szerveznék meg ezt a fajta szolgáltatásnyújtást.  
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Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció véleményét ismerteti. A turizmus 
fontossága és az abban rejlő lehetőségek vitathatatlanok. Az elmúlt években 
számtalanszor megállapították, hogy Miskolc számára a turizmus a kitörés útja. 
A célterületek meghatározása azért jó, mert Tapolca mellett elhanyagoltak 
voltak az említett területek. Hasonlóan jónak tűnő javaslatokat már támogattak. 
Diósgyőr, Lillafüred, Tapolca és a belváros egyaránt kedves a miskolciaknak. A 
fórumokon nem a wellness szállodákról esik szó, hanem a közlekedésről, 
parkolásról, járdák kiépítéséről és az életminőség javításáról szólnak az 
emberek igényei, elvárásai.  Évek óta járnak a miskolciak más városba fürdeni, 
pedig nagyszabású tervek születtek már. A Barlangfürdőn kívül a többi fürdő 
nem fejlődött. A Sziklára is voltak már magasröptű elképzelések. Nem lehet a 
csapadékvíz elvezetését a várárokban megvalósítandó új turisztikai attrakcióval 
egy szinten kezelni. Fontos a prioritások meghatározása. Legyen Miskolc a 
kulturális és turisztikai élmények városa. Eddig a koncepció ellenére kevés 
látszik ebből. A válasz bizonyára az lesz, most jön a fejlődés, de az elveszett 
évekért ez nem kárpótol senkit.  
Az IVS-sel és a többi koncepcióval együtt szemlélve a koncepciót egy színes 
anyag áll előttük, de a társadalmi egyeztetést még mindig nem tartja 
elégségesnek.  
Korrekt tájékoztatást, közös munkát és széleskörű társadalmi egyeztetést kérve 
támogatja a KDNP frakció az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Tompa Sándor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A gazdaság 
fejlesztésének nagyon fontos eleme a turizmusfejlesztés. Szisztematikusan 
haladnak előre abban a tekintetben, hogy foglalkozzanak mind az általános, 
Miskolcot érintő turizmus elemekkel, mind a részterületekkel, a fő akcióterületek 
elemeivel. Tapolcát, a Belvárost, a történelmi Avast és az IVS vitáját emeli ki. 
Ilyen szempontból a diósgyőri koncepció elkészítése nem úttörő munka, nem 
előzmény nélküli, hiszen 2004-ben a Közgyűlés kifejezetten a vár és térsége 
fejlesztésére határozatot fogadott el. A volt óvoda épülete azóta megújult, de 
van olyan terv, ami visszakerült az első fokú hatósághoz és a vita még nem 
lezárt. A vár megközelítése, a parkolási gondok megoldása is vitatott. Évek óta 
napirenden van a Bartók Béla köz meghosszabbítása, a Tapolcarét 
parkolójának elérhetővé tétele.  
A mostani tanulmány bővebb, vagyis egymásra épülésről lehet beszélni és nem 
a korábbi elképzelések felülírásáról.  
A turizmus mértékszáma az, hogy mennyien látogatnak el a városba. E 
tekintetben nem állnak túl jól a miskolci számok vonatkozásában. Nagyon erős 
terület Lillafüred, kulturális attrakció vonatkozásában pedig Diósgyőr, ahol a 
szállásfejlesztésre kell fókuszálni. 
Azokat a fejlesztéseket érdemes támogatni, amelyek a vendégeket idevonzzák. 
Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében több mint 50 
milliárd áll rendelkezésre turizmusfejlesztésre 7 éves időtartamra. Alapvetően a 
határozati javaslat kiemelt program státuszt jelöl meg, de ehhez más 
fejlesztések is kapcsolódnak. Kiemeli a kisvasút fejlesztését, a laktanya 
fejlesztését, a diósgyőri szállásfejlesztéseket tervezett magántőkéből. Az anyag 
világosan elkülöníti, mi az önkormányzat feladata és mi az, ami a magántőke 
feladata. A turizmusban az az elv érvényesül legtöbb esetben, hogy 1 
közforinthoz legalább 3 magánforint kell, hogy társuljon.  
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A koncepció kapcsán két sikeres lakossági fórumot tartottak, Dr. Hardonyi 
András és Dr. Kovács László képviselők bevonásával. Ezen túl szerveztek még 
egy szakmai fórumot is, amin az érintett vállalkozók, szolgáltatók is 
képviseltették magukat.  
A térségben működő civil szervezetek maguk jelentkeztek, hogy szeretnének a 
munkában részt venni. A továbbiakban is várják azon szervezeteket, akik 
tevékenységi körébe illeszkedik a koncepcióban foglalt irány.  Az önkormányzat 
szerepe az összehangolás és a kiemelt projekt megpályázása, a kapcsolódó 
magánbefektetések terelgetése.  
A határozati javaslatot Fedor Vilmos alpolgármester úr által előterjesztőiként 
befogadott kiegészítéssel együtt az MSZP frakció támogatja.  
 
Dr. Kovács László: Nagy örömnek tartja az átfogó koncepció elkészítését. 
Régi adósságot törleszt ezzel az elképzeléssel a város Lillafürednek. A 
prezentációs anyag címe: a múlt és jövő világa. Talán nem véletlen, hogy a 
jelen kimaradt. A jelen elkeserítő, elszomorító, de bízik benne, hogy Lillafüred 
és környéke fejlődés előtt áll. A múlt nem vitatható. A két világháború között 
Lillafüred a hegyvidéki turizmus ékszerdoboza volt. A második világháború után 
a szakszervezeti beutalós rendszer csökkentette a színvonalat, s ezt tovább 
rontotta a katonai-honvédségi fejlesztések történései. A Meseautó eredeti 
változatában Lillafüred szerepelt, a megújult változatban már Szentendre 
szerepel, a rendezőnek eszébe sem jutott az eredeti helyszín. Ez több, mint 
elgondolkodtató. 
Az anyagban, a határozati javaslatban nem ugyanolyan sorrendben 
szerepelnek a fejlesztési ütemek, prioritások, mint a prezentációban. Az 
elsőként kivitelezésre kerülő feladatok között az első ütemben, a turisztikai 
kiemelt projektben a látogatóközpont kialakítása az első, második a lillafüredi 
gyógyászati központ, harmadik pedig a közlekedésszervezés. A prezentációban 
ezzel szemben az első a közlekedésszervezés, harmadik a Herman Ottó 
látogatóközpont kialakítása. A második ütemben találta csak meg a 
tanösvényeket például. Utal arra, a két világháború között a tanösvények 
virágkorukat élték. Elnevezésükben is tükrözték funkciójukat. Ilyen volt például 
a szívbetegek sétánya. Szerinte ez a fejlesztési irány elsődleges, nem igényel 
nagy ráfordítást, rövid idő alatt kevés pénzből megvalósítható.  
Amíg nincs megoldva a közlekedés, addig a többi tervet sem lehet hibátlanul 
megvalósítani, hiszen több elem is erre az alapvető infrastrukturális bővítésre 
épít. A parkolás és az autóbusz-közlekedés is megoldásra vár. A lakosság 
körében visszatérő probléma az 5-ös és 15-ös busz járatszervezési gondjai. 
Újabb lakossági fórum volt e témában, az ott elhangzottakat az MVK Zrt. 
szakértőinek is eljuttatta.  
A sport és egyéb szabadidős turizmusról sem szabad elfeledkezni, hiszen 
egyes elemek ma is működőképesek. A sziklamászók egyesületének 
vezetősége egy anyagot juttatott el hozzá, melyet Fedor Vilmos alpolgármester 
úrnak továbbít.  
 
Kocsis Levente: Számos fejlesztési koncepciót láthattak az elmúlt években. 
Kérdése, ezek közül melyiket támogatja a város? Melyik lesz EU-s nagyprojekt?  
 
Dr. Szinay Attila: Az előterjesztéshez mellékelt tanulmány helyzetelemzést is 
ad a város mostani állapotáról. Miskolc hátránnyal indul, ez egyértelmű és ez 
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nem politikai vita kérdése, hiszen statisztikailag alátámasztott. A város 
lakossága fogy, az elvándorlás nő. Ha a saját polgáraikat nem tudják 
megtartani, hogyan vonzzák ide a turistákat? A vita során már elhangzott, hogy 
2004. májusában elfogadott a testület egy - Rudolf Mihály nevével fémjelzett - 
fejlesztési koncepciót a vár és környékére. Úgy tudja, hogy a mostani anyag 
készítői érdemben fel sem vették a kapcsolatot építész úrral, pedig az 
elképzeléseit át lehetett volna ültetni a mostani koncepcióba. Jogilag nem tartja 
helytállónak újabb koncepciót elfogadni úgy, hogy a 2004-es elképzeléseket 
nem helyezik hatályon kívül. A mostani részben ellentétes, részben más 
gondolatokat is tartalmaz a 2004-es anyaghoz képest.  
Az utólagos kontrollt fontosnak tartja. A 2004-es koncepció nem valósult meg, 
de utólag senki nem kontrolálta. Polgármesteri biztos kijelölését is eldöntötte az 
anyag például a diósgyőri vár vonatkozásában, személy megnevezése nélkül.  
Nem szabad gigaberuházásokban gondolkodni, hiszen a vár környéke speciális 
és különleges terület, melyet óvni kell. 
A prioritások meghatározásánál a turistákon túl a diósgyőriekre is gondolni kell. 
Továbbgondolva ezt a vonalat, a közlekedés egész Miskolcot érinti. Lillafüredre 
életet a Diósgyőr-Lillafüred kerékpárút megvalósításával lehetne vinni. 
 
Dr. Tompa Sándor: Aki sokat markol, keveset fog. Az előterjesztés készítőinek 
nagyon nagy felelősségük volt abban, hogy a hihetetlenül nagy választékból, 
amit a tanulmány feltárt, javaslatot tegyenek arra a csomagra, amellyel el lehet 
indulni. A megvalósíthatósági tanulmány egy másik műfaj, ami arra ad választ, 
hogyan és milyen formában valósulhatnak meg a tervek. A nagyvárosok 
számára jelenleg nincs olyan lehetőség, ahol külön kerékpárutakra lehet 
pályázni.  
A hó ügyében nem mosolygott, ez nem Miskolc problémája, ez a Világ 
problémája, a globális felmelegedés hatása. A víz felvezetése Bánkútra több 
százmillió Ft-os tétel.  
Az erdei iskolával kapcsolatban tisztázták az álláspontokat. Az érintett 
iskolákkal leülnek tárgyalni a témában.  
A Zalka laktanya hasznosítására a MIK Zrt. pályázatot írt ki.  
A helyzetértékelés, a szembesítés jó, de a turizmusban nem biztos mindent 
meg lehet oldani.  
A fiatalok helyben tartása szerinte nem turisztikai kérdés.  
 
Kobold Tamás: Véleménye szerint sok újdonság nem fedezhető fel az 
anyagban, a korábbi években ezek a dolgok már közismertek voltak, csak eddig 
nem koncepció, hanem stratégia, cselekvési programok keretében jelentek 
meg.  A Lillafüred környékét érintő fejlesztések konkrét forrásokkal szerepeltek. 
A források azóta már nincsenek meg, ami azt bizonyítja, nem élt ezzel a város. 
Az elmúlt 6 évben a történelmi Avas, Diósgyőr vonatkozásában a városvezetés 
be sem adott pályázatokat. Most azt hallani, el kell indulni. Hova? Szerinte már 
javában a megvalósításban kellene benne lenni. Megkésett dologról van szó, 
hiszen konkrét cselekvési tervek készültek korábban, amelyeket már régen meg 
kellett volna valósítani. Mit csinált a város 6 éven keresztül? Mi történt 6 év 
alatt? A vendégforgalom rohamosan csökken a városban 2004. óta, ez tény. Az 
eddigi tevékenység nem megfelelő. Veszélyes ez az állandó koncepciózás, ez 
a tett halála. Az ellenzék is partner volt a Diósgyőri vár környékének 
fejlesztésében. 2002. előtt lényegesen kevesebb pénzből többet valósított meg 
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az akkori vezetés és hatékonyabban vonta be a magántőkét. A történelmi Avast 
2003. óta  fejlesztik, egyedül egy beleszántott árok készült el.  
A legnagyobb hibát követik el egyébként, ha a tényadatokat nem fogadják el. 
Szkeptikusan fogja ezt a koncepciót megszavazni. Az ellenzék a szavazatát 
tudja adni, a városvezetés tud tenni. Ezt eddig nem tapasztalták. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kobold Tamás képviselő úr hozzászólására 
reagálva elmondja, a tévénézők, akik végigkövették ezt a vitát, azt is pontosan 
látták, hogy képviselő úr nem volt jelen az ülésen, amikor az előterjesztés 
szóbeli kiegészítését megtette. Inkorrekt így vitát lefolytatni, így nem is áll 
módjában az elhangzottakra reagálni. Döntsenek a miskolciak, mi történt, 
milyen fejlesztések valósultak meg. Nyilván nem mindenki mindennel elégedett, 
de ezt senki nem állította. A hangsúly azon van, hogy arról beszélni más 
minőség, hogyan lehet másképp és jobban csinálni valamit. 2002. előtt is volt 
élet a városban. 
Az építő jellegű hozzászólásokat és kiegészítéséket megköszöni. Többen 
felvetették a Tapolca és Lillafüred kapcsolatát a fejlesztés vonatkozásában. 
Mindkét projektre szükség van. Ide tartozik még a Belváros is.  
Az IVS-ben megjelenik Tapolca és Lillafüred fejlesztése egyaránt.  
Sokszor és sok helyre pályáztak, volt, hogy nyertek, volt, hogy nem. 2007-2013. 
közötti időszakra megfogalmazta a Kormány, hogy el kell készíteni az IVS-t, 
meghatározva azokat a projekteket, amelyekre forrást szeretnének nyerni.  
Pozitívan értékeli, hogy elhangzott, a koncepció átfogó, objektív és hosszú távú, 
valamint, hogy a munka most kezdődik el. Nem úgy terjesztették be az anyagot, 
hogy készen van és nem lehet hozzányúlni. Az adottságok felmérésekor is 
kikerültek javaslatok már az első szórásban. A keret adott, a munka most 
kezdődik el. Az álláspontokat kell összehangolni, harmonizálni. A helyi 
vállalkozók Alsó és Felső Hámorban felvetették, hogyan lehet úgy kerékpárutat 
létesíteni, hogy a természetnek ne ártsanak. Jelenleg a területen életveszélyes 
kerékpározni.  
Két természetvédő szervezet eltérő álláspontot fogalmazott meg arra 
vonatkozóan, hogyan oldják meg az autóbuszforgalmat Egerből Lillafüredre. A 
buszok nem tudnak átmenni az alagúton. Két alagutat kell megváltoztatni. Az 
egyik lehetőség a lefelé ásás, a másik szervezet pedig azt mondja, a nyúlványt 
el lehet bontani.  
Egyetért Garamvölgyi Attilával abban, hogy ez a téma nem jobb és bal oldal 
kérdése, ez a városról szól, Miskolc érdekét kell nézni mindenek felett. A 
legfontosabb, hogy a városiak életét könnyítsék, a lehetőségeiket bővítsék. 
Tapolcából okulni kell. Az összehangolt fejlesztéseket Tapolca és Lillafüred  
boldogulására szeretnék megteremteni.  
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3. napirend tárgya:  Javaslat a CINE-MIS Kht. alapító okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előző ülésen is tárgyalták a Kossuth mozi 
ügyét és konszenzussal döntöttek a kérdésben. Levélben fordultak a 
miniszterhez, hogy engedélyezze a városnak, hogy a március 31-i határnapot 
2008. év végére módosíthassák. A miniszter ezt engedélyezte, az erről szóló 
levelet tegnap kapta kézhez.  
 
 Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális 

Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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5. napirend tárgya:  Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A termőföld védelméről szóló törvény 
2008. január 1. napjától a belterületbe vonási ügyekben új feladatot telepített az 
Önkormányzatokra. 
Külterületi termőföld, belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az 
önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az 
önkormányzatnak - az érintett földrészletek helyrajzi számait és a terület-
felhasználási célt tartalmazó - képviselő-testületi döntéssel, valamint a 
településszerkezeti terv kivonatával kell igazolnia. 
A törvény értelmében, amennyiben a MÉSZ lehetővé teszi adott terület 
belterületbe vonását, azaz a vonatkozó rendelet belterületbe vonhatóként jelöli 
meg, az ügyfél kérelmének befogadásához, és annak Földhivatal felé történő 
továbbításához szükséges az egyedi ügyben hozott közgyűlési döntés. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

Lenártek András: Szóbeli kiegészítésében elmondja, jónak bizonyult az a 
döntés, miszerint sürgősséggel ne tárgyaljanak az előterjesztésről, legyen 
inkább rendes napirend. A bizottsági ülésen is nyilvánvalóvá vált, hogy 
komoly kérdésről, új helyzetről van szó. Arra nem kaptak 100%-os választ, 
hogy ha valaki belterületbe akarja vonatni azt a területet, amin építkezni 
akar, a közművek kiépítésében milyen kötelezettség terheli. Martin-
kertvárosban egy 4 Ha-s terület kapcsán merült fel, hogy belterülethez 
kapcsolódik, vagy sem. Azt a választ kapták erre, hogy belterülethez 
kapcsolódik ez a terület.  

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. A bizottság 
a Martin-kertvárosra vonatkozó előterjesztést támogatta, az előkészítő 
bizottság elutasításra tett javaslatát helybenhagyta és a tapolcai 30-50 m2-
nyi belterületbe vonással is egyetértett.  
Dr. Varga Zoltán: Szóbeli kiegészítésében elmondja a bizottsági ülésen 
ügyrendi javaslat alapján a határozati javaslatról pontonként szavaztak. Az 
előterjesztést a bizottság, mint a költségvetésért felelős és ezen a 
területen feladatot kapó testületként tárgyalta. Az eljárás kísérletet tesz 
arra, hogy adott esetben tehermentesítse az önkormányzatot a 
belterületbe vonás után kötelező érvénnyel terhelő feladatok alól. A 
bizottság megállapította, hogy ez a folyamat előre nem látható 
költségvetési terheket is róhat az önkormányzatra, független attól, hogy a 
belterületbe vonást kezdeményező átvállal bizonyos terheket, vagy sem. 
Az ÖTV-ben meghatározott feladata az önkormányzatnak, hogy szerződés 
nem teljesülése esetén is elvégezze a munkálatokat, illetve kialakított 
infrastruktúra esetén azt fenntartsa.  
A bizottság az előző ciklusban döntő fórumként járt el belterületbe 
vonások kapcsán. A bizottság azt az álláspontot alakította ki, hogy 
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célszerű a belterületbe vonásokat egyenként megvizsgálni.  A bizottság a 
döntések elbírásánál mérlegelt. A bizottság továbbra is jónak tartja a 
Közgyűlés döntési jogkörének megtartását belterületbe vonási témában.  

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával együtt 
egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 
Dr. Simon Gábor: Új jogi szituációról van szó. Tekintettel arra, hogy a 
közeljövőben további előterjesztések várhatóak a témában, a bizottság 
alaposan tárgyalta a beterjesztett javaslatot. A követendő magatartást 
keresték. A bizottság egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a Közgyűlés 
döntése érdemi döntési jogkör. A belterületbe bevonni kívánt földterületek 
tulajdonosai kérelmet terjesztenek elő és a Közgyűlés jogosult arra, hogy a 
kérelmet támogassa, vagy elutasítsa. A bizottság ügyrendi javaslat alapján 
pontonként szavazott. A határozati javaslat 1., 2., 4., 6. és 7. pontját nem 
támogatta a bizottság, a többi résszel egyetért.  

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Kocsis Levente: A bizottsági ülésen is látszott, hogy nem minden egyértelmű. 
Jó volna látni, mikor milyen lépések, szerződések és feltételek mellett lehet 
belterületbe vonni egy telket. Természetesen nem az egy háznyi telkekről van 
szó. Martin-kertvárosban hatalmas területről van szó. Aki ezt a területet 
birtokolja, 300-400 milliót keres ezen. Elvárható ilyen esetben, hogy az 
infrastrukturális lépéseket a befektető megtegye. A város feltételrendszerét kell 
pontosan meghatározni.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
6. napirendi tárgya:  Javaslat új közművelődési megállapodás kötésére 

közművelődési feladatellátás céljából 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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7. napirendi tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat keretében új bölcsődei férőhelyek 
kialakítására 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
Dr. Varga Zoltán: Szóbeli kiegészítésében elmondja, az anyagból kiderül, 
három ingatlan átalakítása szükséges ahhoz, hogy a törvényben előírt 
feltételeknek megfelelő bölcsődei elhelyezés kialakításra kerüljön. Ez 
meghatározott összeget igényel. Jelentős várólisták alakultak ki az 
elhelyezések vonatkozásában. Az óvodai férőhelyek vonatkozásában a 
felvétel tényéről maga az intézményvezető dönt. A problémát abban látja a 
bizottság, hogy nem tisztázott, mennyi az agglomerációban lakó szülők 
által miskolci bölcsödében elhelyezett gyermekek aránya az állandó 
miskolci lakosú szülők gyermekéhez képest.  Elsősorban a miskolci 
gyermekeket kellene a miskolci bölcsődékben elhelyezni.  

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyulászy Istvánné: A hejőcsabai Sütő János óvoda a gyermeklétszám 
csökkenése miatt megszűnt. Az itt élők szeretnék a funkció megtartását. 
Javasolja, bölcsőde kialakítását az épületben. Jelenleg a legközelebbi bölcsőde 
a Petneházi bérházaknál található, 40 fővel betöltve. Igény lenne a bölcsődei 
elhelyezésre. A hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztésének is helyt 
adhatna az intézmény. A jövő évi választókerületi alapjából a bölcsőde 
beindításához szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.  
 
Szilágyi Gizella: Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést. Az EBESZ részéről a szakmai igazgató jelen volt az ülésen. 
Október elejére változott a helyzet, 120 főre csökkent a várakozók létszáma. Az 
50 fős bővítés az azonnali elhelyezések igényét kielégíti. A legkisebb 
ráfordítással próbálják kialakítani a férőhelyeket. A működtetés a normatíva 
finanszírozásából lehetővé válik. Eddig is a miskolci gyermekek élveztek előnyt 
a várokozói listán. A szülők jóval korábban előjegyeztetik a gyermekeket, ami 
nem azt jelenti, hogy már másnap viszik is óvodába őket, ez egy előretervezés, 
mivel a szülők számolnak a beszoktatással is. Hejőcsabán ha valós az igény, 
fel kell mérni a kialakítás feltételeit.  
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Horváth Ottóné: Az Oktatási és Kulturális Bizottság Nyulászy Istvánné 
képviselő asszony kérésére napirendre tűzte a témát és következő ülésükön 
megtárgyalják.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
Tájékoztatja a testületet arról, Miskolc versenyben van még a Szemünk fénye 
pályázaton, ami 50 fős bölcsődei férőhelybővítésre adna lehetőséget. 
 
8. sz. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 
meghirdetett felhívásra 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A TÁMOP keretében a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség megjelentette az „Első lépés” pályázati felhívását, melyre 
Önkormányzatunk a konzorciumi partnerekkel (Iránytű Szociális Szolgálat, 
Miskolci Családsegítő Központ) közösen készített pályázati dokumentációt 
kíván benyújtani. 
A pályázat célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők önálló 
életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a 
szociális szolgáltatások, a szociális munka eszközeivel, az információk, 
támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, a munkavállaláshoz szükséges 
kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási 
szervezetekkel.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
9. sz. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Egyetem és a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola között kötendő 
bérleti szerződésre 

 
Előterjesztők:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
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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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

társulási megállapodásának módosítására 
 

Előterjesztők:  Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A többcélú kistérségi társulások 
finanszírozásának feltételeiről szóló rendelkezések szerint a szociális 
alapellátás abban az esetben támogatható, ha az ellátandó területek közül 
legalább három feladat megvalósul.  
Korábban ez a három terület a családsegítés, a jelzőkészülékes házi 
segítségnyújtás és a támogató szolgálat volt. A támogató szolgálat 2009. január 
elsejétől kikerül ebből a körből, ezért szükséges másik támogatott feladat 
vállalása. A szociális törvény szerint a jelzőkészülékes házi segítségnyújtás és 
a házi segítségnyújtás egy szakmai egységet képez, költségvetési támogatás 
csak abban az esetben igényelhető, ha mindkét terület ellátása biztosított.  
Ez a kettős ok az, ami miatt szükségessé vált a társulási megállapodás 
módosítása, túl azokon amelyek az előterjesztésben szerepelnek. Ebben az 
esetben lesz jogosult a társulás, így a települések is a szociális alapellátás 
kiegészítő normatíváját igénybe venni. (Ez a három területre közel 100 millió 
Ft.) 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
Szilágyi Gizella: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a már működő 
szociális kistérségi feladatok ellátása kapcsán több kérdés is felmerült, 
amire nem kapott választ a bizottság az ülésen jelen lévő kistérségi 
munkaszervezet képviselőjétől. Milyen formában és hogyan kívánja ezt a 
feladatot a társulás ellátni? Azt a választ kapták, hogy ezt október végére 
kidolgozzák és beviszik a társulási tanács elé. Ha feladatellátás oldaláról 
Miskolc is érintett, a Közgyűlés elé is vissza kell kerülnie a döntésnek. 
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Amikor a házi segítségnyújtás feladatát esetleg miskolci gesztor 
intézménnyel tervezik ellátni, kerüljön a megállapodásba garanciaként, 
hogy milyen a feladatfinanszírozás hosszú távú megoldási elképzelése. 
Harmadik éve Miskolc a visszaosztásnál más gesztor intézményekkel 
szemben a kiegészítő normatíva 50%-át kapja meg. Hosszú távon 
szociális területen ez Miskolcnak nem előnyös. Más területen lehet, van 
haszna a városnak, de ez a szociális területről szól. Inflációkövetően és 
feladatarányosan legyen a visszaosztás. Azért fontos, mert ha nem így 
történik, akkor a saját intézményeiknek adnak plusz megterhelő 
feladatokat adott esetben.  

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. A 
garanciák beépítésére tett javaslatot elfogadja.  
  
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

2008. évi működéséről, 2009. évi terveiről, 
valamint a kistérségi feladatellátás és 
finanszírozás lehetőségeiről 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
  
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A többcélú kistérségi társulásokról szóló 
törvény kötelezővé teszi, hogy a tanács tagja évente tájékoztatást adjon a 
tanács tevékenyégéről. Az előterjesztésben szereplő tájékoztatással is szerette 
volna érzékeltetni azt a sokrétű feladatellátást, amit a társulás ellát. Az 
önkormányzatot közvetlenül is érinti, hogy az Őszi Napsugár Otthon fenntartói 
jogát ez év elejétől átadták a kistérségi társulásnak.  
Az eltelt időszak arról győzte meg, hogy a társulás jó gazdája az intézménynek, 
az ellátás színvonalában nem történt visszaesés, s nem mellékes az sem, hogy 
ez a működtetési forma közel 120 millió forinttal kerül kevesebbe Miskolc 
városának. 
Az együttműködésnek vannak pénzben ki nem fejezhető eredményei is: az 
elmúlt időszakban lényegesen javult Miskolc és a kistérséget alkotó települések 
kapcsolata. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
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 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 

12. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc, Martin-kertváros és Szirma 

városrészeken átvezető országos közutak 

fejlesztéséről 
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester   
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megköszöni a szakemberek közreműködését, 
akik részt vettek a komplex terv elkészítésében. 14.000 autó halad át naponta 
az úton, a forgalom az ott élők mindennapjait nehezíti. Kéri az előterjesztés 
támogatását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai  Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Balogh Zoltán: 16 éve él Martin-kertvárosban. Régi probléma a Kisfaludy utca 
áteresztő forgalma. Júniusban a szakmai megbeszélésen felvetette a 
csapadékvíz-elvezetés problémáját. Fontos a buszmegállók öblösítse is. Az 
egyeztetésen szóba került, hogy a sportpálya mellett található, második híd 
szélességét lehetne növelni. A város felé közlekedő útvonal bal oldali partrészét 
szélesíteni kell. Ha a Martin-kertvárosban újabb területeket vonnak belterületbe, 
akkor az infrastruktúra kialakítása legyen elsődleges. 
A kerékpárútra szükség van. A Budapest felé haladó sínek mellett ki lehetne 
alakítani az utat egészen Kistokajig.  
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16 éves problémáról van szó, reméli ezúttal a megvalósításig is eljutnak.  
 
Lenártek András: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 
igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett nem támogatta az elfogadását.  
Tavaly decemberben közérdekű hozzászólásban vetették fel annak a 
lehetőségét, hogy vizsgáltassa ki a városvezetés a sorompó előtti útszélesítés 
megvalósításának lehetőségét. Nem történt semmi, így májusban önálló 
képviselői indítványt terjesztett be a Fidesz. A mostani helyzet ehhez képest 
visszalépés, hiszen a most beterjesztett határozati javaslat nem tartalmaz 
konkrét javaslatokat. Szerinte 30 millió Ft megér annyit, hogy a Szirmáról, 
Martin-kertvárosból érkezők biztonságosan közlekedjenek a város irányába. 
További félévig esély sincs, hogy ez megvalósuljon. Megmagyarázhatatlan 
számára a késlekedés.  
Ha már prioritás rendet állítanak fel, akkor legyen második helyen az 
autóbuszmegállók öblösítése. 24 millió Ft-ról van szó. Két olyan tétel lenne 
tehát az első két soron, amelyek egy költségvetési éven belül megoldhatóak.  
 
Hegedűs Andrea: Örül az előterjesztésnek és annak, hogy a közeljövőben a 
leírt gondolatok megvalósulásra kerülnek. Az anyagban szerepel, hogy a 
Miskolci utca – Mohos utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot 
alakítanak ki. Kéri, hogy a kereszteződés átépítése előtt tartsanak egyeztetést 
az ügyben. A két település között egy forgalomlassító sziget kialakítása már 
folyamatban van, legkésőbb tavaszra elkészül. A kerékpárút kialakítása két éve 
zajlik, a kisajátítások, kártalanítási eljárások zajlanak.   
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Kistokajt Miskolccal összekötő országos, 4 
számjegyű út nem a városé, nem sok közük van hozzá, azon túl, hogy 
közlekednek rajta. Akik részt vettek a nyárvégi egyeztetésen, tudhatják, hogy a 
szakemberek milyen lehetőséget vázoltak. Komplex terv készül a 
közlekedésbiztonság szem előtt tartásával. Nem több éven keresztül húzódó, 
hanem egy pályázati fősorról megteremthetőnek tartja a 30-as út és a belváros 
összekötését.   
  
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórház és 

a Miskolci Egészségügyi Központ közötti 
teljesítmény volumen átvételére  

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót Dr. Szalkai Iván városi 
főorvosnak, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Szalkai Iván: Az előterjesztés benyújtását az tette szükségessé, hogy a 
MEK a TVK szintjét túlteljesítette, amihez fedezet kell. 175 TVK-át venné át a 
MEK, ami bevétel növekedést is eredményezne.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Térfigyelő kamerák közterületen 

történő elhelyezésére  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az önkormányzat bűnmegelőzési feladatai 
között elsődleges a város közbiztonságának javítása és ezen belül, hogy 
támogassa a Rendőrséget a bűnmegelőzési és a bűnüldözési feladatok 
hatékony és eredményes végzésében. A közterületi térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése és a hatályos jogszabályoknak megfelelő használata elmélyíti az 
együttműködést a Rendőrség és az Önkormányzat Hivatala között. Az ország 
több nagyvárosában és Budapest több kerületében is működtetnek hasonló 
térfigyelő rendszert és a tapasztalatok az mutatják, hogy a bűncselekmények és 
a közterületi rongálások száma a kamerák által megfigyelt területeken 
jelentősen csökkent. Az Önkormányzat és a Rendőrség célja ezzel az 
előterjesztéssel az, hogy javítsa a közbiztonságot és a vagyonvédelmet, 
valamint egy fokozottabb biztonságérzetet nyújtson városunk lakói számára.  
A napirend feletti vitát megnyitja.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az emberek érzik, a világ 
megváltozott. A vandalizmus soha nem látott méreteket ölt. A bűnözés széles 
skálája virágzik. Az önkormányzat minden lehetséges eszközt igyekszik 
megragadni a bűnözés visszaszorítására. A belvárosban létezik egy régebbi 
kamerarendszer, ami felújításra vár. Újabb területek bevonásával bővítik a 
rendszert, hogy az épített környezetet minél jobban meg tudják védeni a 
deviáns egyének garázdaságától. A Közgyűlés a költségvetésben 20 millió Ft-ot 
különített el kamerák létesítésére. A jogszabályi háttér természetesen 
iránymutató. A közbeszerzés is olyan elem, amelyet le kell futtatni. A közterület-
felügyelettel kapcsolatos törvény módosítás alatt van, hiszen nem csak Miskolc 
érintett a témában. Megköszöni Polgármester úr, Dr. Pásztor Albert és Papp 
Tamás főosztályvezető úr közreműködő munkáját.  
Természetesen nem csak a belvárosról van szó. Az lenne a legjobb, ha jövőre 
sikerülne újabb összeget betenni a költségvetésbe és egyre több területet 
bevonni ebbe a rendszerbe.  
 
Dr. Kovács László: Az előterjesztést támogatja. Természetesen a meglévő 
közbiztonsági problémákra nem ad teljes megoldást, de javítja a helyzetet. A 
rendőrség véleménye alapján telepítik a kamerákat. Az Avas és a belváros 
érintett. A diósgyőri városrészben is szeretné, ha lenne kamera. A rendőrség 
javaslatában szerepelt Diósgyőr? Vagy csak nem vették figyelembe, tekintettel 
arra, hogy most a Belvárosról van szó? Ha a rendőrségi anyag tartalmazta azt, 
hogy Diósgyőr és a Vasgyár is veszélyeztetett terület, akkor módosító indítvány 
beterjesztésének jogával él. 
 

 28 



Nyírő Pál: A belváros frekventált helyei behatároltak. Erre a területre kérték a 
rendőrség véleményezését. A belvárosnál ezért nem szeretnének megállni, 
reméli a közeljövőben Diósgyőr is sorra kerül.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Fodor Zoltán: Minden utcasarokra nem lehet rendőrt állítani. Az Avason 
mindent megtett azért, hogy kamerákat telepíthessenek. Az utóbbi időben 
jelentős felhígulás tapasztalható az Avason. 26 éve él itt, de idén májusig nem 
volt jellemző a bűnözés. Idén az iskola bezárását követően minden 
alumíniumot, minden mozdíthatót ellopták. A rendőrök elkapták a tetteseket. A 
bíróság a képet is elfogadja bizonyítékként, ezért fontos a kamerarendszer 
bővítése.  
 
Juga György: Az előterjesztést pozitívan értékeli. Jó lett volna, ha az anyag 
kitekintésként beszámolt volna arról, jelenleg hol vannak kamerák és a jövőben 
hova terveznek telepíteni. Vannak olyan objektív körülmények, amelyek nem 
segítik a terek megőrzését. A Hősök tere is ilyen. Rögzítetlenül helyezték ki a 
padokat például. Egyszerű megoldás lenne ehelyett a legóendszer helyett 
rögzíteni a padokat. Az előterjesztésben szerepel, hogy Kazinczy és Szemere 
utca kereszteződése, mint javasolt kameratelepítési helyszín. Szerinte ez a két 
utca sehogy sem keresztezi egymást. 
 
Cseh László: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a padokat lecsavarozták, de 
a vandálok ezeket felszaggatják, megrongálják, kifigyelve, kijátszva a 
rendőröket, polgárőröket. A fiatalok ittasan, bedrogozva vandalizmussal 
fitogtatják erejüket.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót Nyíró Pálnak, 
reagáljon az elhangzottakra.  
 
Nyírő Pál: Amit lehet, megteszik a kamerák bővítése érdekében. Ha az utcák 
vonatkozásában elírás történt, javítják majd természetesen. Az Avasról, mint 
korábbi eredményről szól az anyag. Az Európa park a Régiópark kérése volt, 
amit támogat is a cég.  
 
Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében az ülést felfüggeszti 
15.30-ig.  

--- szünet után --- 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Családsegítő Szolgálat, 

Regionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani 
Központ alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Előterjesztés Miskolc város közúti 
közlekedését szabályzó jelzőtáblák, 
jelzőlámpák, útburkolati jelek állapotáról, a 
közlekedést szabályzó eszközök hibáinak, 
ellentmondásainak megszüntetéséről 

 
Előterjesztők:   Dr. Szinay Attila, Szűcs Tamás, Juga György, 

 Kocsis Levente, Tavaszi Zsolt, Lenártek 
 András 

 
Polgármester: Az előterjesztők képviseletében megadja a szót Szűcs Tamás 
képviselő úrnak.  

 
Szűcs Tamás: Klasszikus képviselői feladatnak tett eleget a frakció az 
előterjesztés benyújtásával. A közérdekű hozzászólásokban több ízben 
felmerült a táblák pótlásának igénye, a rosszul vagy hiányosan felfestett 
útburkolati jelek korrigálása, a zavarok megszüntetése. A közelmúltban bejárást 
tartottak és megállapították, sok hiányosság van a városban ezen a területen. 
Ez adta az ötletet a probléma komplex kezelésére. A lakosságot foglalkoztatja a 
téma, a BOON is több ízben foglalkozott ezzel. Az egyik legsúlyosabb probléma 
a vandalizmus, a rongálás, a táblaellopások. Meglepődve tapasztalta a vandál 
cselekmények kevesebbek, mint a figyelmetlenség, elavultság miatti hibák. 
Ellentmondásos útburkolati jelekről, nem látható táblákról van szó. A 
Meggyesalja utcában az egyirányú jelzés komoly gondot okozott neki is, amikor 
a városba költözött évekkel ezelőtt. A Kandia közbe be lehet hajtani behajtási 
engedéllyel, az út járható, de maga az utca egyirányú, de táblával mindez nincs 
jelezve.  
A kerékpáros problémakörnél az ellentmondásos és hiányos útburkolati jelekre 
hívja fel a figyelmet.  
Az egyetemi elágazásnál kijelölt gyalogátkelőhelyek és a jelzőlámpák viszonya 
rendezetlen. A forgalmi renden a LIDL miatt változtatni kellett, ez rendben van, 
de felülvizsgálat szükséges.  
Ha valaki a hatályos önkormányzati rendeletet be akarja tartani, akkor 
haladéktalanul ki kellene cserélnie vagy pótolnia azokat a jelzéseket, táblákat, 
amelyek felismerhetők, vagy észlelhetők. A helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályozásáról szóló rendelet 10. § (2) bekezdése ugyanis így szól: "A közúti 
forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló közúti jelzéseket 
megrongálódásuk, vagy felismerhetőségük, észlelhetőségük esetén 
haladéktalanul ki kell cserélni vagy pótolni." 
Kis töprengés után nyilvánvaló, amennyiben a közút kezelője szó szerint 
betartaná az idézetbe foglaltakat, akkor nem csupán a hibás, megrongálódott 
közúti jelzéseket, de azokat is ki kellene cserélni, amelyek felismerhetők, 
észlelhetők. 
Véleménye szerint a helyzet megérett arra, hogy komplexen kezeljék és 
rendezzék.  
A határozati javaslattal kapcsolatban elmondja egyeztetésre szükség van az 
átfogó felmérés keretében. Fontos azt is felmérni, hol akad el az információ, 
hogyan fordulhat elő ennyi hiba. Ütemterv készítésére is javaslatot tesznek. A 
folyamat lezárását követően pedig a Közgyűlést tájékoztatni kell a 
tapasztalatokról.  
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Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Közgyűlést és a kedves tévénézőket is 
megnyugtatja, nincsen közlekedési és táblakáosz sem Miskolcon. Azonos 
anyagból dolgoznak, ő is megkapta azt az anyagot. A különbség annyi, hogy a 
Fidesz frakció a tízezer táblából azt a néhány százat emelte ki, ami valóban 
sok, de szerinte, ami megoldható, azt folyamatában kell kezelni. Máshol sem 
tudják azt megoldani, hogy az új burkolati jelek alatt maradéktalanul eltűnjenek 
a régiek. Az útjelzéseket a KRESZ értelmében a táblajelzések felülírják. 
Néhány esetben valóban szakmailag kifogásolható a táblák kihelyezése. A 
Fidesz által készített fényképek alapján a Városgazda végigment a 
kifogásolható területeken és a hibákat javították, az intézkedéseket 
megkezdték.  A magánúton kihelyezett táblákkal kapcsolatos felszólításokat is 
megtették. Vannak olyan országok, ahol elég egy táblát kihelyezni és az 
autósok nem hajtanak fel a járdára, nem állnak meg tilosban. Miskolcon tábla, 
korlát, rendőr és közterület-felügyelő is kell ehhez. A városban kialakult morál, a 
vandalizmus ellen kell közösen fellépni. 
Ügyrendi javaslata, tárgyalják az előterjesztést két fordulóban. Indokolásában 
elmondja, a Városfejlesztési Bizottság ülésén többen felvetették, készüljön 
közös anyag a témában, amit első körben a bizottság megtárgyalna és utána 
Közgyűlés elé – a novemberi ülésre – beterjesztésre kerülne.  
Megköszöni a Fidesz frakciónak a hibák feltárását.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A táblák 70%-át elhordják az erre 
specializálódott gyűjtők.  
Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot, miszerint tekintsék át 
még egyszer a témát és egy komplex csomagban a következő ülésre terjesszék 
be.  

 
A Közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.   
 
 

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztők képviseletében Szűcs Tamás 
képviselő úrnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Szűcs Tamás: A gyors reagálás példaértékű. Üröm az örömben, hogy kellett a 
gyors intézkedéshez az előterjesztésük. A két fordulónak örül, hiszen ez arra 
utal, hogy még nagyobb alapossággal közösen akarják a helyzetet kezelni.  
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Belvárosi rehabilitáció Előzetes 
Akcióterületi Tervének módosítása, 
kiegészítése 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Belvárosi rehabilitációt célzó kiemelt projektjavaslattal 
kapcsolatban az NFÜ-vel folytatott egyeztetés kapcsán felmerült, hogy az 
Előzetes Akcióterületi Tervben szereplő magántőke beruházást megvalósító 
vállalkozásként nem fogadják el a Miskolc Holding Zrt-t, ezért az OTP Ingatlan 
RT. mellé további  magántőke beruházást  megvalósító vállalkozás  bevonása 
szükséges. 
Az egyeztető tárgyaláson elhangzottak szerint a belvárosi rehabilitáció 
eredményességét jelentősen javíthatja az AVAS Szálló rekonstrukciójának 
megvalósítása, így az Előzetes Akcióterületi Tervben ez kerül nevesítésre 
magántőke bevonásként. 
Az NFÜ véleménye szerint részletesebb indoklás szükséges néhány 
projektelemhez, mellyel szükség az EATT-t kiegészíteni.   
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Polgármester: Fél óra tárgyalási szünetet rendel el.  
 

--- szünet után --- 
 

Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Lenártek András: Tegnap, a fogadó óráján több olyan kérdés merült fel, amire 
nem tudott válaszolni. Selyemréti lakosok keresték meg azzal, hogy a Szondi 
telep maradványain milyen áldatlan állapotok uralkodnak. A kialakult szemetes, 
gazos helyzetet dokumentálták fényképekkel is.  
A MÁV telepnek mi lesz a sorsa?  
A hajléktalanszállók kapacitáshiánya várható a tél beálltával. Sajnos a 
selyemréti bérházakba húzódnak meg sok esetben a hajléktalanok a hideg idő 
elől. Kéri, vizsgáltassák ki, ez a helyzet kezelhető-e a szálló 
kapacitásbővítésével? Ha igen, milyen formában van erre mód? 
Szirmai lakosok jelezték, hogy megszaporodtak a zárkerti terménylopások az 
utóbbi időben. A mezőőrök járőrözését kéri sűríteni ezen a területen.  
15. alkalommal került megrendezésre az egyházzenei kórustalálkozó, melynek 
egyik színhelye a szirmai református templom volt. Sikeres kulturális 
rendezvény volt, a szirmaiak kérik, a jövőben is vonják be a város 
eseményeinek helyszínei közé Szirmát. 
 
Polgármester: A Szondi telepről már sokszor beszéltek a Közgyűlésen is. A 
Szondi telepen sikerült jelentős áttörést elérni, de nyilván a kérdés nincs 
lezárva. A Szondi telep meghirdetése megtörtént, a város a területet 
értékesíteni fogja. Értékes befektetési területről van szó, a téma Közgyűlés elé 
kerül természetesen. 
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A MÁV telep nehezebb kérdés. A MÁV vezetőségével folyamatosan tárgyalnak. 
A MÁV szervezetében többszörös átszervezések történtek. A város 
kezdeményezi, hogy kerüljön pont az ügy végére. Az ott élőket is negatívan 
érinti a bizonytalan helyzet, nem beszélve arról, hogy egy potenciális 
befektetési területről van szó.  
A hajléktalanokkal kapcsolatban kéri a kollegáit, a rendőrséget, hogy a 
selyemréti helyzetben a szükséges lépéseket tegyék meg, mert a helyzet 
tarthatatlan. 
A kórustalálkozó sikeres rendezvény volt. A városvezetés továbbra is azon az 
állásponton van, hogy a rendezvények helyszínei ne csak a belvárosban 
legyenek.  
 
Balogh Zoltán: Orosz Lajos alpolgármester úrhoz fordul kérdésével. 
Szeptember végén a Bornemissza és Kapos utca kereszteződésében történt 
egy baleset. A Szimbiózis alapítvány mikrobusza és egy személygépkocsi 
karambolozott. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A Kapos utca végén 
valószínű volt elsőbbségadás kötelező tábla valamikor, de ellopták. Kéri pótolni 
a táblát.  
A 3A-s busz vonalán, a Forgács utca, a Velencei utca és a Balaton utca 
sarkánál hatalmas gödör található, ami balesetveszélyes. Kéri a kátyúzás 
mielőbbi elvégzését. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A kátyúzás a közeljövőben megtörténik. A tábla 
pótlását kezdeményezni fogja. Külföldön a peremkerületekben azt a megoldást 
választják, hogy minden irányból stoptáblát helyeznek ki, így minimalizálják a 
balesetek bekövetkeztét.   
 
Kovács Józsefné: Lenártek András képviselőtársa közérdekű hozzászólására 
reagálva elmondja, hogy valószínűnek tartja nem ugyanazok az emberek vettek 
részt a fogadóóráján, mint akikkel személy szerint ő beszélt. Korábban már 
több ízben elmondták a lakosságnak mi lesz a Szondi teleppel, illetve a MÁV 
telepről is szó volt.  
Az 1. választókerületben található a Selyemréti Strandfürdő. Eddig minden 
évben októbertől márciusig az első medence beborítása sátorral megtörtént. 
Most ez veszélybe került, mivel a strandokat üzemeltető Turisztikai Kft-nek 
nyáron a bevételéből kiesett rész miatt nehézségei adódtak a sátor 
üzemeltetésében. 11 millió Ft-ról van szó. Kéri Polgármester úr segítségét 
abban, hogy a költségvetés városüzemeltetés tartalékkeretében ha van, 
biztosítson erre 5 millió Ft  kiegészítést.  
Az őszi lombok eltakarítását már megkezdte a Városgazda Kht. Kéri, ne 
márciusban kelljen szólnia azért, hogy nem takarították el a lombhulladékot. 
A társasházak és lakásszövetkezetek kezelőit kéri, hogy tartsák be azt a 
törvényt, ami a tisztántartásra vonatkozik. Falsíktól mért 10 méteres távolságon 
belül a lombhulladékot össze kell szedni és kupacokba kell rakni.  A 
Városgazdát kéri, hogy külön kérelem benyújtása nélkül is szállítassa el ezt a 
fajta zöld hulladékot.  
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Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Megadja a szót Veres István igazgató úrnak.  
 
Veres István: A Városgazda Kht-t a lomgereblyézéssel kapcsolatos feladatok 
érintik. A lombgereblyézés, az őszi munkák és ezzel együtt a fűnyírás tegnap 
elkezdődött Miskolcon. A mostani fűnyírással együtt tervezik a lomb 
összegyűjtését is.  
 
Polgármester: Megadja a szót Fridély László úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra.  
 
Fridély László: Szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy a Selyemréti 
Strandfürdő medencéje felé a sátor idén is kikerül. Nem várt körülmény viszont 
az, hogy a tervezett beruházás nem valósulhatott meg nyáron, így a cég 
bevételtől esett el. A városi támogatásra ezért nagyon nagy szükség volna. A 
tavalyi számok alapján 12-13 millió Ft-ba kerül a sátor fenntartása, a fűtésének 
biztosítása.  
 
Polgármester: Arra számított a városvezetés is, hogy a pályázatról hamarabb 
megszületik a döntés. A városon kívül álló okok miatt hiúsult ez meg. Bízik 
benne, hogy a projekt megvalósítását minél előbb el tudják kezdeni.   
 
Nyírő Pál: Jövő héten hétfőn az Országos Polgárőr Szövetség az 56-os 
forradalom és szabadságharc emlékére központi ünnepséget rendez. A 
Miskolci Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesületet Dr. Túros András, az 
OPSZ elnöke az Év Polgárőr Egyesület kitüntetésben részesíti ez alkalomból.  
Ezúton mond köszönetet Cseh László elnök úrnak és a polgárőröknek az 
áldozatos munkájukért. 
 
Polgármester: Gratulál az elismeréshez. A miskolci polgárőrök a korábbi 
időszakhoz képest minőségi munkát végeznek, a szervezetek bővülnek, a 
hatékonyság fokozódik. Minden választókerületben kéri, támogassák a 
képviselők a polgárőrség szerveződését, munkáját.   
A rendőri erők létszámbeli növekedéséért és a technikai feltételek javítása 
érdekében folyamatosan lobbizik a városvezetés.  
 
Tavaszi Zsolt: Utal arra, hogy az előző Közgyűlésen feltett két kérdést, 
melyekre a válasz ugyan megérkezett, amit elfogadni viszont nem tud. Orosz 
Lajos alpolgármester úrnak tette fel a kérdéseit, ehhez képest Polgármester úr 
nevében érkezett a válasz Fedor Vilmos alpolgármester úr aláírásával. Az 
egész válaszban egyetlen előremutató mondat van, de sem határidő, sem 
felelős, sem megoldási javaslat nem szerepel benne. A bicikliút 10. 
választókerületre eső részének balesetveszélyeire hívta fel a figyelmet. Néhány 
hasznos ötlettel, nem sok pénzzel lehetne a balesetveszélyt csökkenteni. A 
baleseteket meg kell előzni, nem szabad megvárni, míg komolyabb baj történik.  
A másik a kátyúzás problémaköre volt, amiről szólt. A mellékutcákra, ahol nincs 
tömegközlekedés évek óta nem jutott el a kátyúzás. Azzal tisztában van, hogy a 
megemelt keretösszeg is kimerült. Ha van rá lehetősége, a fejlesztési alapja 
terhére megcsináltatja a mély és veszélyes kátyúkat. 
Az első kérdésre továbbra is várja a választ.  
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Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Két hónappal ezelőtti - kerékpárral kapcsolatos -
felvetésükre Szabó Tamással közösen valamennyi civil szervezettel felvette a 
kapcsolatot. A helyszíneket bejárták kerékpárral. Valamennyi problémáról 
készült feljegyzés. A kollegák jelenleg a lista összeállításán dolgoznak, hiszen 
egy kereszteződést például nem elég biciklis szempontból megvizsgálni, meg 
kell nézni a gyalogosok és az autósok szempontjait is. Jövő hét végén lesz a 
következő egyeztetés a kerékpárosokkal és előreláthatólag a decemberi 
Közgyűlésre készül el az ezzel kapcsolatos előterjesztés. 
 
Dr. Simon Gábor: Közel 300 aláírással érkezett hozzá a győri kapui lakosok 
részéről egy tiltakozó nyilatkozat, melyben leírják, hogy nem értenek egyet 
azzal, hogy a háziorvosi rendelőket elköltöztetik a vasgyári szakrendelőbe. 
Kifogásolják az aláírók, hogy a lakosság véleményét nem kérték ki. A 
Közgyűlésen foglalkoztak a témával a csoportpraxisok kérdésekor. A testület 
úgy döntött, 2009-ben megpróbál egy olyan struktúrájú csoportpraxist 
kialakítani, amely 10-15.000 járóbeteget lát el, színvonalasabban, más eljárási 
rendben.  Ehhez képest 7 orvosi rendelő vonatkozásában Miskolc város a 
Háziorvosi Szövetséggel megállapodást kötött, melynek az volt a lényege, hogy 
a 7 rendelőt a vasgyári SZTK-ba költöztetik.  Amit megtudott, az az, hogy a 
Háziorvosok Egyesületének vezetése ezt a megállapodást szentesítette, de 
néhány háziorvos ezzel nem értett egyet. Innen ered a tiltakozó nyilatkozat. 
Véleménye szerint a mai helyzet értelmében orvosi rendelőt átköltöztetni nem 
lehet az érintett háziorvos beleegyezése és a lakossági véleménye kikérése 
nélkül. A rendelőt már átköltöztették volna egyébként, most a módosított 
határidő tudomása szerint november 1-je. Ezzel nem ért egyet, hiszen nem 
lehet eddig az időpontig a lakosság tájékoztatásának eleget tenni. Kéri 
Polgármester urat, ne engedélyezze az átköltöztetést, vagy az érintett lakosság 
megfelelő tájékoztatásig, valamint a háziorvosok beleegyező nyilatkozatáig 
halasztassa el ezt a lépést.  
Az aláírásokat átadja Polgármester úrnak azzal, hogy az érintettekkel vegye fel 
a kapcsolatot a tervezett változtatások egyeztetése céljából.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Ha előkészítenek egy döntést, az nagyon nem jó, ha a megegyezések ellenére 
más véleményt formálnak. Megadja a szót a városi főorvosnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Dr. Szalkai Iván: Kicsit messzebbről kell indítani a probléma feltárását. Az 
aláírás a felszíne csak a gondnak. 2005-2006-ban kezdtek a témával 
foglalkozni, hiszen Miskolc lakosságának halálozási mutatói a legrosszabbak, 
az itt élők élnek a legkevesebbet és legrosszabb minőségben. 2010-től a 65 év 
felettiek száma megugrik majd, a rokkantnyugdíjasok száma is igen magas. Az 
1994-ben kialakított háziorvosi rendszer ma már nem felel meg a 
követelményeknek. Ezek voltak a megoldási lehetőség kidolgozásának alapjai. 
Tekintettel arra, hogy 2005-től részt vettek az Egészségügyi Minisztérium 
lakosság közeli ellátási projektje kidolgozásában, adódott, hogy nagyvárosi 
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modellé átalakítva Miskolcon ezt elindítsák. Ez az egyetlen rendszerszemléletű 
projekt jelenleg, amelyet sok szakember is támogat. Az érdemi kidolgozást 
2006-ban kezdték el, a Háziorvosi Egyesület, az Önkormányzat és a 2007-ben 
megalakult Egészségügyi Klaszter bevonásával. A Közgyűlés 2007-es 
határozata indította el a kialakítást, 2008-ban pályázaton vettek rész 3 
közösség kialakítására. Majd kialakult egy olyan helyzet, amely kedvezőbb volt, 
mint várták, hiszen szakmai befektetők jelentek meg, ami azt hozta, hogy az 
önkormányzatnak a praxisközösségek kialakítása nem kerül pénzébe, de 
modernebb ellátási rendszert kap. Az események felgyorsulása idén oda 
vezetett, hogy döntés született arról, hogy 7 háziorvosi rendelőt a diósgyőri 
szakrendelőbe telepítsenek. Az MVHR-rel és a háziorvosokkal történt 
egyeztetést követően két háziorvos nem kívánt ebben részt venni és ezt 
szakmailag meg is indokolták. Így 5 orvossal tudják elindítani a rendszert, az 
első utcák és a Tavasz utca orvosaival. A háziorvosok elfogadták azt, hogy 30-
án és 31-én beköltöznek a szakrendelőbe. A lakosság tájékoztatásával 
kapcsolatos kritikát elfogadja, igaznak tartja. A Miskolci Televízióban egyébként 
kétszer szerepeltek a hírekben valamint rádióműsor is készült. A szóróanyag 
most készül és felvették a médiával is a kapcsolatot, hogy minél szélesebb 
körben tudjanak tájékoztatást adni.  
 
Polgármester: Azt azért meg kell állapítani, ha átalakítanak egy rendszert, 
akkor ez csak úgy működhet, ha ebben közmegegyezés van. A háziorvosi 
rendszer jelenleg ellátja feladatát. Azzal, hogy a gyógyszertárak telepítése elől 
elhárultak az akadályok, így gazdasági érdekről is szó van. Ahol működik 
háziorvosi rendelő mellett gyógyszertár, annak a forgalma nőni fog. Az 
Egészségügyi Bizottság elnökének támogatását is kéri abban, hogy jövő héten 
hívjanak össze az érintett orvosok közreműködésével egy egyeztetést. Az 
megengedhetetlen, hogy az emberek azt érezzék, hogy az egészségügyi 
szolgáltatás minősége romolhat. A csoportpraxisra egyébként már van működő 
példa. Céljuk a jobb feltételek biztosítása, de ha az érintettek nem így érzik, 
akkor egyeztetniük kell a témában.  
 
Dr. Kovács László: Miskolcon, főleg az Avason, de már Diósgyőrben is 
kialakult szociális robbanással kapcsolatban már szeptemberben is szerette 
volna jelezni, hogy politikai ellentétek lehetnek a Közgyűlésen belül, de abban 
nem lehet vita, hogy ebben a kérdésben együttműködésre van szükség.  
A szeptemberi Közgyűlésen a zászlózással illetve a hiányzó zászlók pótlásával 
kapcsolatosan már szólt. A válaszlevelet Polgármester úr nevében, Fedor 
Vilmos alpolgármester úr aláírásával kapta kézhez. Most ismét jön egy nemzeti 
ünnep, ami aktuálissá teszi ezt a felvetést. A választ elfogadni nem tudja, mivel 
azok az adatok szerepelnek benne, amit ő is elmondott. Nem a számok érdeklik 
egyébként, hanem a zászlók pótlásának megoldása. Pitiánernek érzi azt, hogy 
lassan elfogynak Miskolc város zászlói.  
A múlt Közgyűlésen szintén szólt a diósgyőri közlekedésszervezés kérdéséről. 
Javasolja elgondolkozni azon, hogyan oldják meg a biztonságossá tételét a 
Hegyalja utat keresztező kisvasút átjárójának. 
Ómassán a kultúrház 10 évvel ezelőtt értékesítésre került. Tisztában van azzal, 
hogy magántulajdonról van szó, de a környezet borzalmasan néz ki. Ha 
turisztikai vonzerő Ómassa, oda kellene figyelni a megjelenésére is. 
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Korábban az volt a gyakorlat, hogy októberben a következő év költségvetésére 
a javaslatokat a városvezetés bekérte az egyéni képviselőktől. Most a 
városüzemeltetésben bekövetkezett változások miatt nincs tisztában azzal, 
hogy a holdinggal, vagy a hivatallal kell-e ebben az ügyben tárgyalnia. Kéri a 
hatáskörök megosztásáról tájékoztassák. 
Márciusban jelezte a Városgazdának, hogy a Csóka utcában egy aknafedlap 
eltűnt. A belvárosban is vannak hiányzó fedlapok.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
rendőrség végre talált valamit, ezt olvasta a mai sajtóban. Munkavégzést 
hamisító igazolást is lehet szerezni, olyat ráadásul, amit bankok el is fogadtak. 
Példátlan, ami a Fészekrakó program kapcsán lezajlott a városban. Ügyvédek, 
ingatlanközvetítő cégek hozzájárultak ahhoz, hogy hamis munkaviszony 
igazolásokat beszerezhessenek emberek és ez alapján hitelhez és konkrét 
fedezethez jutottak és lakást vásárolhattak. Ha valakinek 3 hónap után nincs 
munkavégzése, mit fog csinálni? Persze az a kényelmesebb álláspont, hogy aki 
a hitelt adta, arra visszaszáll a lakás, de ez a helyzet lakóközösségeket hozott 
tehetetlen állapotba. Tűrhetetlen és minősíthetetlen ez az állapot. A törvény 
szigorával és a törvény szigorításával kell fellépni ez ellen. Interpellált ez 
ügyben a Parlamentben kérve a Fészekrakó program ez irányú felfüggesztését, 
hiszen ebben a formában óriási lehetőséget ad a rendszer azoknak a 
maffiózóknak, akik felelőtlenül belehúznak embereket abba, hogy lakáshoz 
jussanak, de fenntartani már nem tudják, nem fizetik majd a rezsi számlákat 
sem. Nem beszélve arról, hogy lépcsőházak életét keserítik meg a beköltözött 
emberek. Lehet, hogy törvénytelen, lehet nem, de megígéri, hogy amikor a 
teljes lista meglesz, magánemberként nyilvánosságra fogja hozni azoknak a 
gazembereknek a nevét, akik ebben részt vettek.  
 
Hegedűs Andrea: Lenártek András képviselőtársától kérdezi, hogy Szirmán a 
terméslopások egy vagy több ingatlant érintenek-e. A polgárőrségen keresztül 
szeretne segíteni. Jövő héttől már kerékpáros járőrözés is lesz Szirmán. 
Minden hónap első hétfőjén van fogadóóra, nyugodtan elmondhatja a lakosság 
a panaszait ezeken a fórumokon.  
A szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a Miskolci, Mályva és Erkel Ferenc 
utcák kereszteződésében törmelék, tégla és földhulladék található, melyet kér 
elszállítani.  
A Berekkerti sétány kaszálása után keletkezett zöld hulladék elszállítását kéri.  
A Berekkerti sétánynál a pálya mellett található gallykupac is elszállításra vár. 
A Barát utca és a Miskolci utca kereszteződésében a behajtani tilos tábla nyár 
óta hiányzik, kéri a pótlását.   
Pozitív esemény, hogy a Bem József Általános Iskolában nyelvi labort adtak át 
a közelmúltban.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Az illető valószínű úgy élte meg, hogy a terményét ellopták A mezőőri 
szolgálaterősítésre szorul. Sajnos egyre inkább „szakmává” válik a 
terménylopás. A közlekedési táblákat pótolni kell, ez rendben van, de azért 
elkeserítő, hogy újra és újra ellopják a pótolt táblákat. Ugyanez a helyzet a 
fedlapokkal is. Az ostravai példát hasznosítják majd, hátha bejön. A lomb és 
egyéb hulladékokat a hulladékudvarok átveszik. Ugyanannyi időben és 
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pénzben elvinni a hulladékot ezekbe az udvarokba, mint az erdő szélére 
kigórni. Kéri, jelezzék az illegális szemetet lerakók rendszámát, mert e nélkül az 
információ nélkül nehéz lépni.  
 
Dr. Hardonyi András: A háziorvosi praxiscsoportokkal kapcsolatban elmondja, 
véleménye szerint komoly szervezési és információs problémák, hiányosságok 
léptek fel a kidolgozás és kivitelezés kapcsán. Az Egészségügyi Bizottság 
elnökeként joggal elvárná – és kéri Polgármester urat, Dr. Mokrai Mihály 
alpolgármester urat és Dr. Szalkai Iván főorvos urat -, hogy minden olyan 
megbeszélésen részt vehessen, ami Miskolc egészségügyének az 
átalakításáról szól. Az információi megrekedtek annál, hogy a főközlekedési 
útvonalra fűzik fel a csoportpraxist a Tömörkényitől az Újgyőri főtéren át a Szent 
Anna térig. A kommunikáció alapvető lett volna. Ha az oktatásban és 
közbiztonságban lehet együttműködni, akkor az egészségügy is megérdemel 
ennyit.  
A Diósgyőri vár Térségének Fejlesztéséért Alapítvány 2008. november 8-án 
első civil szervezetként beszámolhat a Magyar Tudományos Akadémián az 
elmúlt hat éves tevékenységéről. Ez igen komoly szakmai elismerése az 
alapítványnak. 
A költségvetésben márciusban döntöttek arról, hogy a Bartók köz második 
része 80 millió Ft-ból megvalósul és bevezetésre kerül a Tapolcarét utcára. Ez 
évi soron szereplő tételről van szó, így egyre szkeptikusabb, vajon megvalósul-
e idén a beruházás. A kisajátítások problémáival tisztában van, de azt gondolja, 
lendületesebb munkával hatékonyabban lehetne fellépni az egyezkedések 
ügyében is. A vár melletti parkolót így nem lehet rendesen használni, ami a 
környező utcák kaotikus közlekedési szituációihoz vezet. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Természetesen egyetért azzal, hogy az Egészségügyi Bizottság elnökének 
helye van minden egészségügyi átalakítással és szervezéssel kapcsolatos 
egyeztetésen, megbeszélésen. 
Az alapítvány beszámolójához gratulál, ez jelentős elismerés. 
A Tapolcarét ügyének kivizsgálására Jegyző urat utasítja, kéri kivizsgáltatni, 
miért áll a projekt. 
 
Sebestyén László: A Bandzsalgó úton az útjavítás hiányosságait már több 
ízben előadta, de azóta sem megoldott. Meredek utcáról lévén szó, télen 
lehetetlen lesz felmenni. A Búzavirág úton úgy néz ki, hogy a jövő héten 
elkészül a kátyúzás a Városgazda Kht. is ezt ígérte. A Bábonyi bércen az 
illegális szemét nem akar elfogyni, ezért jövő héten a Polgármesteri Hivatal 
munkatársaival bejárást tartanak.  A kábelégetésre ez azonban nem lesz 
megoldás. A volt tüdőszűrő épületének állapotában annyi változás van, hogy 
kiírták rá, eladó. Orosz Lajos alpolgármester  úrnak köszönetet mond a Kőporos 
játszótér helyzetének javításáért. A közbeszerzés után elkészülhet a játszótér. 
Az Árok utcai buszforduló 3 éve benne van a költségvetésben, idén a Sellő út 
készül el talán. A lakosok aláírásokat gyűjtenek, a buszok ugyanis iszonyú 
porozással fordulnak az említett utcában. A Bábonyi bércen található 
fekvőrendőrt kéri felfesteni. A tábla ki van téve, de mindenki rutinból vezet, ezért 
kéri a csíkozást. A Galagonyás, Feszty Árpád utcák csapadékelvezetése úgy 
néz ki, megoldódik. A Margittai és Közdomb kereszteződésénél található 
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sövény magántulajdonban van, de beláthatatlanná teszi a kereszteződést, ami 
balesetveszélyes. Az Árok utcán a Pece patak híd járdáját meg kell csinálni, 
javasolja a Sellő utcával egyidejűleg ezt leaszfaltozni, természetesen a 
választókerületi alapjából ezt fedezi.  
A rendőrség, polgárőrség és mezőőrség járőrözésének gyakorítását kéri.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Németországban dolgozott sokáig, ott tapasztalta, egy civil szervezet azzal a 
programmal került be újra és újra a helyi döntéshozásba, hogy 20 km/h-nál 
gyorsabban ne lehessen haladni a lakóövezetben. A fekvőrendőrök nem voltak 
felfestve, előbb-utóbb megtanultak az emberek közlekedni.  
 
Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Szeptember elején a megyei napilapban megjelent 
egy újságcikk azzal a címmel, hogy időnként ömlik a mocsok Miskolcra. Az 
újságírónak a cikk megírásában inspiráció lehetett az aznap reggeli szmog 
ernyő, ami a városra borult. A vasgyári lakosok tavasz óta tapasztalhatják, hogy 
a kék eget nem mindig láthatják a portól. Az itt élők az Ökológiai Intézethez és a 
Környezetvédelmi Felügyelőséghez is fordultak panaszukkal. Ez utóbbi szerv 
válaszából kiderült, hogy az üzemeltető azzal a feltétellel kapta meg a 
környezethasználati engedélyt 2008. december 31-ig, hogy a szekunder elszívó 
berendezését korszerűsíti. Egyszer már az üzem figyelmeztetésben részesült a 
megengedett normák túllépéséért. A váltakozó szélirány miatt az egész város 
érintett lehet a szennyezésben. Kéri a hivatal illetékes osztályának fellépését az 
ügyben, valamint a folyamatos ellenőrzést is kezdeményezze.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Társhatóságról van szó, ezt ne felejtsék el. A levegőtisztaság védelme nem 
önkormányzati feladat. Nyilván érti azt a motivációt, hogy valaki csináljon már 
valamit. Kéri a kollegáit, írjanak a Környezetvédelmi Felügyelőségnek ez 
ügyben.  
 
Doszpoly Orsolya: 2008. május 22-én sürgősségi indítványként tárgyalta a 
testület azt a HÖF-CÉDE pályázatot, amelyben szerepelt a Szeretet utcai 
játszótér felújítása is. Kérdése, hol tart ez az ügy a megvalósítás területén? 
A 2008-as költségvetésben soron szerepel III. ütemben szerepel 100 millió Ft 
értékben játszótér felújítása. Kérdése, a városban hol történt ennek keretében 
felújítás, illetve játszótérépítés? A költségvetésben soron szerepel a 
vízrendezésre 50 millió Ft. A Világ utca csapadékelvezetését is ezen belül 
valósítják meg, elvileg még idén. Hol tart ez a folyamat?  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Az épített játszótereket sok helyen megrongálták. Utal arra, hogy az 
Avason fel is gyújtottak egy játszóparkot. Csak úgy érdemes építeni ma már 
játszótereket, ha az őrzésről is gondoskodnak.  
 
Nyulászy Istvánné: Tájékoztatja a testületet és a tévénézőket, hogy ma 
délután a Mész telep utcában átadásra került a Tesco, 120 embernek munkát 
adva, amely létszám tovább bővül az épületben tervezett üzletek megnyitását 
követően.  
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Polgármester: A játszóterekről annyit, hogy a közbeszerzés zajlik. A Mész 
telep utcai kolónia már a múlté. Nagyon sok hejőcsabai lakos kérésének tettek 
ezzel eleget. Kulturált áruházzal együtt a térség is rendezettebbé vált. Utal arra, 
hogy annak idején milyen parázs viták zajlottak a testületben a benzinkutak 
létesítéséről. Azóta látszik, hogy egy benzinkút az általa nyújtott szolgáltatáson 
túl rendezett környezetet jelenít meg, kivilágítással, nyírt fűvel, stb.  
 
Zámbó Tiborné: Az MVK Zrt. vezérigazgatójának köszönet mond azért, hogy 
október 15-től a 19-es busz a kórház érintésével közlekedik. A Puskin utca bal 
oldalán ívkorrekcióra van szükség. A busz igen nehezen tud bekanyarodni itt, 
ami veszélyessé teszi a közlekedést. A tervezés folyamatban van, kéri 
Polgármester urat, a jövő évi költségvetésbe a kivitelezés fedezete épüljön be. 
Köszönetet mond azért, hogy a Kabar utcán a Ládi bazár mellett sikerült ismét 
rendet rakni. Utal arra, hogy tavasszal 14 konténerrel hordták el a szemetet. Az 
ott élőket kéri nagyobb figyelemmel viseltessenek a környezetük iránt. 
 
Polgármester: Kéri a lakosságot ne hordják a másik portája elé a szemetet. 
Ezt a magatartást felháborítónak tartja. Kéri, akik tudják kik követnek el ilyesmit, 
árulják el, hogy felelősségre lehessen az illegális szemetelőket vonni.  
 
Dr. Szinay Attila: A Főutca Pláza Projekttel kapcsolatban kapott egy levelet, 
melynek másolatát Polgármester úrnak is átadja. 2003-ban döntött a testület a 
főutcai program beindításáról. A Fidesz javaslatára nem is olyan régen 
értékelésre került az elmúlt időszak az FPP tükrében. A kezdeti feltétel, 
miszerint 15 éven keresztül évenkénti 10%-os mértékű áremelkedés 
automatikusan bekövetkezik a bérleti díjak tekintetében, olyan körülmény, amit 
felül kellene vizsgálni. A 19 kereskedő által jelzett levél is ezt tartalmazza. A 
piaci körülmények miatt ezt a szerződéses feltételt nehéz tartani és várhatóan 
egyre többen megszabadulnak majd az üzlethelyiségeiktől. Emelt díjat nyilván 
senki nem szeret fizetni, ezt nem vitatja. De ha a levél prognosztizál egy 
csökkenő forgalmat évekre előrevetítve, akkor ez az emelt díjak 
megfizetésének nehézségét is eredményezheti. Érdemes lenne a projektet 
ebből a szempontból felülvizsgálni. Kéri Polgármester urat, vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedőkkel és nézzék meg mi a valóságtartalma ennek a 
levélnek.  
 
Polgármester: A MIK ZRt-t kéri, a jelenlegei gazdasági helyzetre tekintettel 
vizsgálja meg a problémát. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül 
választ kap. 
 
Fodor Zoltán: Moldova György október 20-án az Avasi Gimnáziumban író-
olvasó találkozót tart. Minden érdeklődőt szertettel vár.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség humánerőforrás programot irányító hatósága júniusban 
jelentette meg a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program 
prioritását, amely pólus városok részére kulturális infrastruktúra fejlesztés és a 
pólus tematikához kötődő – a város esetében a Miskolci Egyetemmel közösen 
megvalósítandó, a felsőoktatást közérthetően népszerűsítő fejlesztéseket 
támogat. A támogatás 90%-os, 1 milliárd 750 millió Ft elnyerését teszi lehetővé. 
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A pályázatot 2008. szeptember végéig lehetett beadni, így a pályázattal 
kapcsolatos folyamat a nyáron zajlott le. A miskolci pályázat a Science Múzeum 
és művészeti központ megvalósulását célozza. A Közgyűlés ezt a pályázatot 
2007. októberi döntésével kiemelten támogatta. A pályázat kétfordulós. Ha 
megfelelnek a kritériumoknak, a Közgyűlést természetesen tájékoztatja a 
további fejleményekről.  
 
Polgármester: Zárt ülést rendel el. 

--- 
 
 

Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 
 

1. napirend tárgya:  Javaslat a szociális ellátásokról és a 
lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. 
(V.12.) rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítvány nem érkezett. 
Kéri, szavazzanak először az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról - 
melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges: 
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
30/2008. sz. rendeletét a 
szociális ellátásokról és a 
lakbértámogatás helyi 
szabályairól szóló 19/2003.  
(V.12.) rendelet módosítá-
sáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 

2. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti fejlesztési 
területi turizmus-fejlesztési koncepciójára 

 
Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Módosító 
indítványt a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság valamint a Fidesz 
frakció nyújtott be.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A Fidesz frakció módosító indítványából a 
Garadna-Újmassa magterületet, mint új területre tett javaslatot befogadja.  
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A Fidesz frakció – előterjesztő által befogadott – módosító indítványa: 
 
3.  A megvalósíthatósági tanulmány készítésével egyidejűleg kerüljenek 
tisztázásra a csanyiki valamint a garadna-újmassai magterület, a Diósgyőri 
vár és környezete, illetve Lillafüred – Felsőhámor vonatkozásában a 
tulajdonviszonyok, jogi kérdések, szükséges telekvásárlások. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos, Alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály  
   Miskolc Holding Zrt. 
   Főépítész 
Határidő:  2009. február 27. 
 
Polgármester:  Először kéri, szavazzanak a Környezetvédelmi és Energiaügyi 
Bizottság módosító javaslatáról. A bizottság indítványában a koncepciót 
javasolja kiegészíteni.  

 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 

 
A Bizottság kéri, hogy a koncepció egészüljön ki az alábbi javaslatok 
vizsgálatával: 
 
A fejlesztések javasolt fő irányai, prioritásai közé javasoljuk felvenni: 
 
1. A Bükk-hegységhez kötődő természettudományos örökség 

megőrzéséhez és terjesztéséhez hozzájáruló turisztikai fejlesztések: 
bemutató, oktató és kutató hely kialakítása, szakmai programcsomag 
kialakítása. 

 
2. A Herman Ottó emlékpark olyan látogatóközpontként kerüljön 

fejlesztésre, mely a köz és magánszféra bevonásával közfeladatok 
(turisztikai tájékoztatás, információellátás, környezeti 
szemléletformálás, gombavizsgálat) ellátását partnerségben biztosítja. 

 
3. A fejlesztések során alakítsanak ki egy önálló ökoturisztikai védjegyet 

és minősítési rendszert, mely elősegíti és garantálja a turisztikai 
fejlesztésben és programszolgáltatásban érintettek 
környezetharmonikus fejlesztéseit és működtetését, annak érdekében, 
hogy ami most a vonzerejét jelenti, ne számolódjon fel (csend, 
rekreációs jelleg, természeti értékek). 

 
A Közgyűlés 16 igen, 24 nem, 
tartózkodó 0 szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
 

Polgármester:  A Fidesz frakció módosító indítványáról történő szavazás 
következik. Szavazásra teszi fel a módosító indítvány azon részét, amelyet az 
előterjesztő nem fogadott be. 
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
1./ Az előterjesztés címe az alábbiak szerint módosuljon: 
 
 Javaslat Diósgyőri vár-Lillafüred turizmusfejlesztési koncepciójára és a 

turisztikai projekt tartalmára 
 

2./ Az előterjesztés határozati javaslata az alábbiak szerint módosuljon: 
(rész kimarad) , rész bejön 
 Határozati javaslat:  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat (a) Diósgyőri 
vár – Lillafüred (közötti fejlesztési terület) turizmusfejlesztési koncepciójára és a 
turisztikai kiemelt projekt tartalmára” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A közgyűlés támogatja a megjelölt fejlesztési irányokat:  
 Turisztikai kínálat fejlesztése 
 Természeti környezet fenntartható fejlesztése 
 Turisztikai (és) háttérinfrastruktúra fejlesztése 
 
A turisztikai kiemelt projekt tartalmát, a feladatokat az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 Herman Ottó Emlékpark látogatóközponttá fejlesztése 
 Lillafüred klimatikus gyógyhelyhez kapcsolódó gyógyászati központ 
 kialakítása 
 Közlekedésszervezés, parkolás 
 Közterületek, zöldfelületek rendezése 
 Tanösvények és sétautak fejlesztése, erdei iskola 
 infrastruktúrájának kialakítása 
 Szoft elemek 
 
2. A kiemelt projekt előkészítéséhez szükséges további előkészületeket 
(megvalósíthatósági tanulmány) soron kívül meg kell kezdeni, melynek 
pénzügyi fedezete a tervezési feladatok tételsoron rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos, Alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
   Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztálya 
   Főépítész 
Határidő:  2008. november 28. illetve 2009. 2. negyedéve 
 
4. A projekt sikere érdekében az Önkormányzat Szakmai Előkészítő 
Bizottság létrehozását kezdeményezi az ÉSZAKERDŐ Zrt, a Bükki Nemzeti 
Park, a Hunguest Hotel Zrt, a Miskolc Holding Zrt az Ökológiai Intézet és a 
térségben érintett civil szervezetek bevonásával. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos, Alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály  
   Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztálya 
Határidő:  2008. november 15. 
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A Közgyűlés 16 igen, 23 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
 

VIII-178/13. 801/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Diósgyőri vár-Lillafüred közötti fejlesztési terület turizmus-

fejlesztési koncepciója 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
vár – Lillafüred közötti fejlesztési terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a 
turisztikai kiemelt projekt tartalmára” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A közgyűlés támogatja a megjelölt fejlesztési irányokat:  
 
 Turisztikai kínálat fejlesztése 
 Természeti környezet fenntartható fejlesztése 
 Turisztikai és háttér infrastruktúra fejlesztése 
 

A turisztikai kiemelt projekt tartalmát, a feladatokat az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 
 Herman Ottó Emlékpark látogatóközponttá fejlesztése 
 Lillafüred klimatikus gyógyhelyhez kapcsolódó gyógyászati központ 
 kialakítása 
 Közlekedésszervezés, parkolás 
 Közterületek, zöldfelületek rendezése 
 Tanösvények és sétautak fejlesztése 
 Szoft elemek 
 
2.  A kiemelt projekt előkészítéséhez szükséges további előkészületeket 
(megvalósíthatósági tanulmány) soron kívül meg kell kezdeni, melynek 
pénzügyi fedezete a tervezési feladatok tételsoron rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Főépítész 
Határidő:  2008. november 28. illetve 2009. 2. negyedéve 
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3.   A megvalósíthatósági tanulmány készítésével egyidejűleg kerüljenek 
tisztázásra a csanyiki, valamint a garadna-újmassai magterület, a Diósgyőri vár 
és környezete, illetve Lillafüred – Felsőhámor vonatkozásában a 
tulajdonviszonyok, jogi kérdések, szükséges telekvásárlások. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály  
   Miskolc Holding Zrt. 
   Főépítész 
Határidő:  2009. február 27. 
 
4. A projekt sikere érdekében az Önkormányzat Szakmai Előkészítő 
Bizottság létrehozását kezdeményezi az ÉSZAKERDŐ Zrt, a Bükki Nemzeti 
Park, a Hunguest Hotel Zrt, a Miskolc Holding Zrt és a térségben érintett civil 
szervezetek bevonásával. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály  
   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:  2008. november 15. 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a CINE-MIS Kht. alapító okiratának 

módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavazni. Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
 

VIII-179/13.802 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: CINE-MIS Kht. alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének 
megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat a CINE-MIS Kht. alapító 
okiratának módosítására ” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Közgyűlés a CINE-MIS Kht. Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal 
módosítja, ezzel egyidejűleg a Kht. törzstőkéjének 25.100.000 Ft-tal történő 
megemeléséről dönt oly módon, hogy a  tőkeemelés két részletben kerül 
végrehajtásra: a 12.550.000 Ft-ot 2008. november 01. napjáig, míg a 
fennmaradó 12.550.000 Ft-ot 2008. december 31. napjáig fizeti meg a 
társaság részére.  
Felelős:                 polgármester 
Közreműködik:      Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
                                 CINE-MIS Kht. 
Határidő:        azonnal, ill. a tőkeemelés végrehajtására  

2008. november 1 és  
                     2008.december 31. 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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4. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális 
Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavazni. Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

VIII-180/13.803/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. alapító 

okiratának módosítása 
 
Miskolc M. J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének 
megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat az Operafesztivál Kht. Alapító 
Okiratának módosítására ”tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
 A Közgyűlés az Operafesztivál Kht. Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal  
módosítja. 
 
Felelős:                      polgármester 
Közreműködik:      Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
                                            Operafesztivál Kht. 
Határidő:             azonnal 
 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavazni. Módosító indítványt a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 
nyújtott be. Erről kéri a testület állásfoglalását.  

 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
Határozati javaslat 8. pontja egy mondattal egészüljön ki: 
8. A belterületbe vonási eljárás Körzeti Földhivatalnál történő 
kezdeményezésének minden egyedi esetben feltétele a tulajdonosok és az 
Önkormányzat között az eljárás költségeinek viselésének feltételeit és módját 
rögzítő megállapodás megkötése. A megállapodásnak minden esetben 
tartalmaznia kell, hogy a tulajdonos vállalja az építési telek kialakításához 
szükséges utak, közművek kiépítésének költségét. 

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elfogadta. 
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Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
 

VIII-181/13.804 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe 
vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Vasók Krisztián, 
Miskolc, Puskin út 13. szám alatti lakos tulajdonában álló Miskolc 70475/21 és 
Miskolc 70475/23 ingatlanok belterületbe csatolása, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló Miskolc 70476/2 hrsz.-ú közút művelési ágú ingatlannak 
megosztása és változási vázrajz szerint kialakuló 70476/3 hrsz-ú részének 
belterületbe csatolása tárgyában benyújtott kérelmét. 
 
Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata a belterületbe csatolás indokaként 
elfogadja a családi ház építésének célját. A terület terület-felhasználási célja: 
kertvárosias lakóterület. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 70475/21, Miskolc 70475/23, valamint Miskolc 70476/2 
hrsz.-ú ingatlan változási vázrajzban rögzített, megosztás után kialakuló 
70476/3 hrsz.-ú része vonatkozásában a belterületbe csatolási eljárás 
megindítását. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Kallus Edit, 
Miskolc, Toronyalja u. 20. fszt. 1. szám alatti lakos tulajdonában álló Miskolc, 
61524/2 hrsz.-ú 719 m2 nagyságú földterület belterületbe vonását.  
 
Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata a belterületbe csatolás indokaként 
elfogadja a családi ház építésének célját. A terület terület-felhasználási célja: 
hétvégi házas üdülőterület. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc, 61524/2 hrsz.-ú 719 m2 nagyságú földterület 
belterületbe vonását.  
 
3. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Miglécz Lászlóné, 
Miskolc, Thököly u. 10. 2/1. szám alatti lakos és Miglécz György, Miskolc, Sályi 
István u. 14. 2/3 sz. alatti lakosok tulajdonában álló Miskolc 61415/2 hrsz.-ú 
ingatlan belterületbe vonását.  
Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata a belterületbe csatolás indokaként 
elfogadja az építési telek kialakításának célját. A terület terület-felhasználási 
célja: hétvégi házas üdülőterület. 
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A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 61415/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását.  
 
4. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Magyar Zoltán, 
Miskolc, Kandó K. u. 24. szám alatti lakos tulajdonában álló, Miskolc 75.319 
hrsz.-ú, 1224 m2 alapterületű ingatlan belterületbe vonását.  
A terület terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 75.319 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását.  
 
5. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Zsámbók János, Miskolc, 
Erdő sor u. 26. szám alatti lakos tulajdonában álló Miskolc 01252/12 hrsz.-ú, 
10034 m2alapterületű ingatlan belterületbe vonását nem támogatja, tekintettel 
arra a tényre, miszerint a MÉSZ a terület belterületbe vonásának lehetőségét 
nem tartalmazza. 
 
6. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Sinka Endre, 
Rézműves Jánosné, Rittenbacher Lászlóné, Rézműves Katalin, Dr. 
Rézműves Ildikó tulajdonában álló, Miskolc 75477/1 hrsz.-ú, 220 m2 
alapterületű, 75477/2 hrsz.-ú, 707 m2 alapterületű, 75480 hrsz.-ú, 708 m2 
alapterületű és 75481 hrsz.-ú, 706 m2 alapterületű ingatlanok belterületbe 
vonását. 
A terület terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 75477/1, 75477/2, 75480 és 75481 hrsz.-ú ingatlanok 
belterületbe vonását. 
 
7. Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata támogatja Boros Angéla 
Ilona, Boros Gabriella, Miskolc, Aulich u. 12. szám alatti lakosok és Dr. Tóth 
András, Miskolc, Perczel Mór u. 22. szám alatti lakosok tulajdonában álló, 
Miskolc 01468/9 hrsz.-ú, 25.497 m2 alapterületű és 01468/43 hrsz.-ú 36.326 m2 

alapterületű ingatlanok területrendezésével kialakuló 01468/9 hrsz.-ú 40293 m2 
területű ingatlan belterületbe vonását. A terület terület-felhasználási célja: 
kertvárosias lakóterület. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 01468/9 hrsz.-ú, 25.497 m2 alapterületű és 01468/43 
hrsz.-ú 36.326 m2 alapterületű ingatlanok területrendezésével kialakuló 01468/9 
hrsz.-ú 40293 m2 területű ingatlan belterületbe vonását.  
 
8. A belterületbe vonási eljárás Körzeti Földhivatalnál történő 
kezdeményezésének minden egyedi esetben feltétele a tulajdonosok és az 
Önkormányzat között az eljárás költségeinek viselésének feltételeit és módját 
rögzítő megállapodás megkötése. A megállapodásnak minden esetben 
tartalmaznia kell, hogy a tulajdonos vállalja az építési telek kialakításához 
szükséges utak, közművek kiépítésének költségét. 
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9. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a 
döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá a költségek 
viselésének feltételei és módja tárgyában a megállapodásokat a 
tulajdonosokkal kösse meg.  
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   határozathozatalt követő 8 munkanap 
 
Dr. Szinay Attila: Mivel a jogi és a gazdasági bizottság is pontonként szavazott 
a határozati javaslatról, most a kormánypárti oldaltól is ezt várta.  

 
6. napirend tárgya:  Javaslat új közművelődési megállapodás kötésére 

közművelődési feladatellátás céljából 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító 
indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett.  
 
Előterjesztői módosító indítvány: 
 
A „Javaslat új közművelődési megállapodás kötésére, közművelődési 
feladatellátás céljából”című előterjesztés mellékletét képező közművelődési 
megállapodás az alábbiak szerint módosul.  
 7. oldal, „A felek együttműködése az alábbi fő területekre terjed ki” 3. 

bekezdés: 
A Felek együttműködésére a területi felnőttképzési, felnőttoktatási, kulturális 
stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a 

VIII-182/13.805 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Új közművelődési megállapodás kötése közművelődési 

feladatellátás céljából 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új közművelődési 
megállapodás kötésére közművelődési feladatellátás céljából” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési megállapodást köt 
2008. november 1-től 2013. december 31-ig az Jedlik Ányos Tudományos 
Ismeretterjesztő Társasággal közművelődési feladatellátására a határozat 
mellékletét képező megállapodás szerint.  
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság  
Határidő:  2008. november 1. 

 (A közművelődési megállapodás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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7. napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat keretében új bölcsődei férőhelyek 
kialakítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

 
VIII-183/13. 806/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat keretében új 

bölcsődei férőhelyek kialakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat keretében új bölcsődei férőhelyek 
kialakítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés 2009. január 01. napjától engedélyezi az Egyesített 

Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat elnevezésű intézmény: 
 
- Miskolc, Bokréta u. 1. szám alatti székhelyen működő 15. számú 

Bölcsődéjében az ellátottak férőhelyszámának emelését 10 fővel (1 
csoporttal), 

- Miskolc, Könyves Kálmán u. 31. szám alatti székhelyen működő 9. számú 
Bölcsődéjében az ellátottak férőhelyszámának emelését 20 fővel (2 
csoporttal), 

- Miskolc, Kassai u. 19. szám alatti székhelyen működő 11. számú 
Bölcsődéjében az ellátottak férőhelyszámának emelését 20 fővel (2 
csoporttal). 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  2009. január 1. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
2.) A Közgyűlés az intézménynél foglalkoztatottak létszámkeretét 2009. 

január 01. napjától 10 fővel megemeli, és az alkalmazáshoz biztosítja a 
pénzügyi fedezetet az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 
szerint. Az intézmény költségvetési engedélyezett létszámkerete 2009. 
január 01. napjától 355 főre módosul, melyből a szakdolgozók 
létszámkerete: 234 főre változik. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. január 1., illetve a 2009. évi költségvetés  
   készítése 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 50 



  
3.) A Közgyűlés a működési feltételek biztosítására a 2008. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére az alábbi fedezetet biztosítja: 
 
- Működési feltételek biztosítására egyszeri dologi és 
 felhalmozási kiadások (első eszközbeszerzés) 6.517 ezer Ft 
 
- Működési feltételek biztosítására egyszeri épület-felújítási  
 kiadások (Bölcsődei férőhelyek visszaalakításával (50 férőhely) 
 kapcsolatos felújítás)         13.000 ezer Ft 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó  és Gazdálkodási Főosztály 

 
(A kimutatás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
8. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 
meghirdetett felhívásra 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a 
 

VIII-184/13.807/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP) keretében meghirdetett felhívásra 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 
meghirdetett Első lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé 
tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (5.3.1/08/2) című felhívásra” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  Miskolc MJV Önkormányzata összeállítsa 
és benyújtsa „Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők önálló 
életvitelének elősegítése Miskolcon”  című pályázatot. 
 
Felelős:                  polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
   Iránytű Szociális Szolgálat 
   Miskolci Családsegítő Központ  
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2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 
pályázat előkészítése és megvalósítása során konzorciumi partnerként 
működjön együtt az Iránytű Szociális Szolgálattal és a Miskolci Családsegítő 
Központtal. 
 
Felelős:                  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály  
  Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
  Iránytű Szociális Szolgálat 
  Miskolci Családsegítő Központ  
 
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:                  polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
   Iránytű Szociális Szolgálat 
   Miskolci Családsegítő Központ  
 
 
 
9. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Egyetem és a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola között kötendő  
 bérleti szerződésre 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

 52 



VIII-185/13.808/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakközépiskola között kötendő bérleti szerződés 
 
1./ A Közgyűlés hozzájárul a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és 
a Miskolci Egyetem között 2007. augusztus 31-én kötött Használati szerződés 
(1. számú melléklet) módosításához a 2. számú melléklet szerinti új Bérleti 
szerződés elfogadásával. Az új bérleti szerződés 2009. október 1-jén lép életbe. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
  Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
 
2./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Önkormányzat évenkénti 
költségvetésében kerüljön megtervezésre a mindenkori bérleti díj összege, 
mely a 2. számú melléklet szerinti bérleti szerződés alapján évenként 24.000 
ezer Ft + ÁFA (azaz Huszonnégy millió forint+ÁFA). Ez az összeg a 2009. évet 
illetően 6.000 ezer Ft + ÁFA (azaz Hatmillió forint+ÁFA), tekintettel arra, hogy a 
szerződés 2009. október 1-jén lép életbe. A bérleti díj összege 2011. január 1-
től az előző évi inflációs ráta összegével emelkedik. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  éves költségvetés összeállítása 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 

(A bérleti szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
 
 
10. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

társulási megállapodásának módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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VIII-186/13.809 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést 
megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a mellékelt szövegezés 
szerint elfogadja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
 

(A szerződésmódosítás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

11. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2008. évi működéséről, 2009. évi terveiről, valamint 
a kistérségi feladatellátás és finanszírozás 
lehetőségeiről 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a 
 

VIII-187/13. 810/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi működése, 

2009. évi tervei, valamint a kistérségi feladatellátás és 
finanszírozás lehetősége 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztatás Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulásának 2008. évéről, 2009. évi terveiről, a kistérségi 
feladatellátás és finanszírozás lehetőségeiről” című előterjesztést 
megtárgyalta és azt a mellékelt szövegezés szerint elfogadja.  
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:    azonnal 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
 

(A tájékoztatás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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12. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc, Martin-kertváros és Szirma 
városrészeken átvezető országos közutak 
fejlesztéséről 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

 
VIII-188/13.811/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Martin-kertváros és Szirma városrészeken átvezető országos 

közutak fejlesztése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Martin-kertváros és Szirma 
városrészeken átvezető országos közutak fejlesztéséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta.  
 
A Közgyűlés felkéri Orosz Lajos Alpolgármestert, hogy az előterjesztés szerinti 
fejlesztések tervezési költségeit a 2009. évi költségvetés összeállításáig 
dolgozza ki. 
 
Felelős:                 Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
   Városfejlesztési és Stratégiai Osztály 
                                 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2008. december 31. 

 
 

1. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórház 
és a Miskolci Egészségügyi Központ 
közötti teljesítmény volumen átvételére  

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

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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VIII-189/13.814/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Kazincbarcikai Városi Kórház és a Miskolci Egészségügyi 

Központ közötti teljesítmény volumen átvétele  
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „A Kazincbarcikai 
Városi Kórház és a Miskolci Egészségügyi Központ közötti teljesítmény 
volumen átvételére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működő Miskolci 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház a Kazincbarcikai Városi 
Kórháztól a rendelkezésére álló teljesítményvolumenből a fekvőbeteg 
szakellátás területén 175 súlyszámot átvegyen. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Egészségügyi Központ Önkormányzati Biztosa 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Önkormányzati Biztosát és a Polgármestert a 
teljesítményvolumen átadása átvétele tárgyában a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Egészségügyi Központ Önkormányzati Biztosa 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a teljesítményvolumen 
átvétele vonatkozásában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Észak-magyarországi Regionális Intézete, valamint a finanszírozási 
szerződések tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Egészségügyi Központ Önkormányzati Biztosa 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
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2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Térfigyelő kamerák közterületen 
történő elhelyezésére 

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

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
 

VIII-190/13. 815/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Térfigyelő kamerák közterületen történő elhelyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú 
Város területén kiépítésre kerülő közterület-felügyeleti térfigyelő rendszer 
megfigyelési pontjainak kijelölése” tárgyában készített előterjesztésben 
foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 

város területén közterületi térfigyelő kamerarendszer kerüljön elhelyezésre 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti 
területeken térfigyelő kamerák létesítésére irányuló szerződést írjon alá a 
közterületi térfigyelő kamerarendszer létesítésére kiírt közbeszerzési 
eljárás nyertesével. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat és a Miskolci Rendőrkapitányság között a 
közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos 
üzemeltetési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.  

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik: Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási   
   Főosztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
   Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Családsegítő Szolgálat, 

Regionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani 
Központ alapító okiratának módosítására 

  
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

 
VIII-191/13.896/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani 
Központ alapító okiratának módosítása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Megyei Módszertani Központ alapító okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 
Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ, alapító okiratában 
bekövetkezett módosításokat. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Miskolci Családsegítő Központ 
Határidő:  azonnal 
 
 
2.  A közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Balassa utca 40 szám alatt 
található épület áttervezéséhez, átalakításához, felújításához a szükséges 
fedezetet a 2009. évi költségvetés terhére biztosítsa. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, és a Miskolci Családsegítő Központ 
Igazgatóját, hogy az eddig a Martin-kertvárosi Szolgáltatási Központban 
biztosított ellátást a továbbiakban a Szirmai Szolgáltatási központban 
biztosítsák a jogosultak részére.  
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Miskolci Családsegítő Központ 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
Határidő:  azonnal 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Belvárosi rehabilitáció Előzetes 
Akcióterületi Tervének módosítása, 
kiegészítése 

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

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 

 
VIII-192/13. 898/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Belvárosi rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Tervének 

módosítása, kiegészítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a belvárosi 
rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Tervének módosítására, kiegészítésére” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Belvárosi rehabilitáció I. ütem Előzetes 
Akcióterületi Tervében a „Párhuzamosan tervezett magánberuházások” 
kategóriába a Miskolc Holding Zrt. „Régiposta u. 10. alatt ingatlanfejlesztés” 
helyett a Multicasa Kft.  „Avas Szálló rekonstrukciója” beruházása  kerüljön 
nevesítésre. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Miskolc Holding Zrt. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Előzetes 
Akcióterületi Tervet az NFÜ által igényelt indoklásokkal egészítse ki. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
             Miskolc Holding Zrt. 

 
 

 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A következő 
Közgyűlés időpontja: 2008. november 20. Az ülést 18.56-kor berekeszti.  

 
 

k.m.f. 
 

  
 

Dr. Mihalecz Péter Káli  Sándor 
j e g y z ő p o l g á r m e s t e r 
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