
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
IX-13.031/2008. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 20-án, 
9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Cseh 
László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente, Doszpoly Orsolya, Fábián 
István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, 
Hegedüs Andrea, Dr. Hártó György, Illyés Miklós, Juga György,  Kobold Tamás, 
Kocsis Levente, Kovács Józsefné Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár 
Péter, Nyírő Pál, Nyulászy Istvánné, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. 
Simon Gábor, 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: Dr. Bistei Attila DR. Univ., Horváth Ottóné, Dr. 
Kovács László, Orosz Lajos, Szabó Tamás, 
 
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 28 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 az 5. sz. déli iparterület és a 
Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő 
csemetekert értékesítésére 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Forgács u. 18. sz., illetve 
a Miskolc, Augusztus 20. u. 12. sz. alatti 
ingatlanok jelzáloggal történő 
megterhelésére  

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatási kistérségi szintű 
feladatellátása érdekében 
intézményfenntartó társulás létrehozására, 
valamint az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítása 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc tagságára a Hejőmenti 
Településszövetség Közhasznú 
Egyesületben 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Előterjesztés a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatainak ellenőrző és irányító 
testületeinek kibővítésére 

 
Előterjesztő:   Fidesz frakció 
   
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció a sürgősségi 
előterjesztést visszavonta.  

 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrész 
közbiztonságának javítására 

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

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Kht. működési 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Látássérültek Észak-
Magyarországi Regionális Elemi és 
Foglalkozási Rehabilitációs Központja 
Alapítvány elhelyezésére 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – 
Régiposta u. 2. sz. alatti ingatlan 
együttes önkormányzati tulajdonba 
történő átadására vonatkozó igény 
bejelentésére   

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik.  Ügyrendi javaslata, a 
meghívó szerinti 10. napirend címe az alábbiak szerint módosuljon: 
Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokra. 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 
 

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 18 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

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

--- 
Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket. 
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Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 18 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 
 

1. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjainak 
megállapítására 
Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
 

2. Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
programjára vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására  
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 

3. Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III. 8.) számú rendelet módosítására 
Előterjesztő:   Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 

4. Javaslat  a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 18/2005. 
(V.10.) számú  rendelet módosítására és beszámoló a városi közlekedést 
szabályozó eszközök hibáinak megszüntetéséről (II. forduló) 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 

 
5.  Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak 

adományozására 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
6. Javaslat a DSM Kht. által üzemeltetett birkózócsarnok funkcióváltására 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

7. Javaslat Miskolc város temetőiben található síremlékek védetté 
nyilvánítására  (1. forduló) 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos  alpolgármester 

 
8. Javaslat kulturális intézmények Alapító Okiratainak módosítására  

Előterjesztő:  Fedor Vilmos  alpolgármester 
 

9. Javaslat új logopédiai körzet létrehozására 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 

10. Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

                                
11. Javaslat a 2009. évi  ellenőrzési terv megállapítására 

Előterjesztő:   Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 

12. Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító 
okiratának módosítására  
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
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13. Javaslat a Szimbiózis Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés 
módosítására  
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 

14. Javaslat közterület elnevezésére 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 

15. Javaslat társulási megállapodás megkötésére  önkormányzatok közötti 
közterület-felügyeleti tevékenység összehangolására 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 

16. Beszámoló a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről, figyelemmel a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben foglaltakra 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

           
17. Beszámoló a játszóparkok kialakítására vonatkozó intézkedési terv 

végrehajtásáról 
 Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
           
18. Beszámoló Miskolc város közvilágítási helyzetéről 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

19. Tájékoztató a Miskolc Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 
munkájáról 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 

 
ZÁRT ÜLÉS 
 
20. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 

1.) Javaslat az 5. sz. déli iparterület és a Sajószentpéter külterületén 
elhelyezkedő csemetekert értékesítésére 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

2.) Javaslat a Miskolc, Forgács u. 18. sz., illetve a Miskolc, Augusztus 20. u. 
12. sz. alatti ingatlanok jelzáloggal történő megterhelésére  
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

3.)  Javaslat a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási kistérségi szintű 
feladatellátása érdekében intézményfenntartó társulás létrehozására, 
valamint az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő:   dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
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4.)  Javaslat Miskolc tagságára a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú 
Egyesületben 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

5.) Javaslat Miskolc Avas városrész közbiztonságának javítására 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
6.) Javaslat a MITISZK Kht. működési feltételeinek biztosítására 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

7.) Javaslat az Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és 
Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány elhelyezésére 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
8.)  Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – Régiposta u. 2. sz. alatti ingatlan 

együttes önkormányzati tulajdonba történő átadására vonatkozó igény 
bejelentésére   
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

Polgármester: Mielőtt a napirend előtti hozzászólásokra megadná a szót 
képviselőtársainak, a december 7-i – Tapolca leválása tárgyában kitűzött – 
népszavazásról szól néhány szóban.  
Miskolc közvéleményének döntő többsége értetlenül áll a népszavazás újbóli 
kezdeményezése előtt. Ha egy városrésznek gondja van, ha elmaradtak a 
fejlesztésével, akkor nem az a helyes megoldás, hogy váljon le Miskolcról.  
Szirma, Pereces, Komlóstető és Diósgyőr is sok problémával küzd, mégsem 
tervezik a leválást. Hisz abban, hogy a józan ész erősebb. A számok 
meghatározóak azok számára, akik úgy gondolják, tények alapján kell dönteni. 
A Közgyűlés valamennyi frakciója a leválás ellen tette le voksát. Vannak 
néhányan, akik Tapolca falu önállóságának tényét hangsúlyozva úgy gondolják, 
hogy saját vélt, vagy valós érdemeiket a közönség elé tudják tárni. Minden 
bizonytalankodó tapolcainak azt javasolja, keressék meg a hivatalt, ahol 
tájékoztatják őket az adatokról.  
Sok szám hangzik el ilyenkor. Akik leválni szándékoznak, azt akarják igazolni, 
hogy nyereséges vállalkozásról van szó. Azt gondolja, ma Európa közepén, 
nagyváros városrészéből ÖNHIKI-s községgé válni nem egy sikertörténet. 
Miskolc városa erejéhez képest mindig is támogatta az egyes városrészek 
fejlesztési igényeit. A Barlangfürdőre sokan csak legyintenek, pedig 4 milliárdos 
beruházásról van szó. A mindennapok tényei, a tapolcai iskola sikertörténete 
például nem vitatható. Az óvoda fejlesztésére 90 millió Ft-ot áldozott a város.  
Az Európai Unió az összefogást támogatja elsősorban. A városkörnyékkel, 
kistérséggel összefogva pályázatokon olyan forrásokat sikerült nyerni, 
amelyekkel korábban nem megoldott feladatok váltak teljesíthetővé.  
Tapolca két szállodája 400 millió Ft-ot nyert. Ezt az összeget azért tartja 
fontosnak kiemelni, hiszen ez a város más turisztikai fejlesztésére is fordítható 
lett volna. 
Miskolc-Tapolca településrész önállóvá válásával összefüggő költségvetési 
egyenleg 2009. évre – 203.078 E Ft. Azért tartja fontosnak ezt külön 
kihangsúlyozni, mert a bevételek ismertetésekor szerinte igen túlzó számok 
hangzanak el. A megyei jogú városok találkozóján elhangzott, hogy Sopron 
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idegenforgalmi bevétele 70 millió Ft. (2007-es adatok szerint) A település 
bevételeit számba véve az összetételét is vizsgálni kell, illetve az egész 
összeget szembeállítani a kiadásaival. 
Most azt látja, van egy nagyon elszánt, a nyilvánosságot teljes kizárással 
korlátozó kör, amelyik a rendezvényeiről a sajtót és minden olyan 
választópolgárt kitilt, aki nem rendelkezik tapolcai lakcímmel.  
Kéri a tapolcaiakat, döntésük meghozatalakor mérlegeljék, jobb-e bizonytalan, 
senki által nem igazolt számokra alapozva egy olyan kalandba belemenni, 
ahonnan csak nagyon hosszú idő után van csak visszaút. Arra a józanságra 
kéri a tapolcaiakat, amellyel az előző helyi népszavazáson is meghozták 
döntésüket.  
 
Örömmel tájékoztatja a Testületet arról, hogy a 2008-as Országos Rallye 
Bajnokságot november elején, a Mecsek Ralin a miskolci Spitzmüller Csaba, 
Kazár Miklós páros nyerte meg. 

 
(Polgármester úr gratulál a két versenyzőnek és átadja a város ajándékát) 

 
Polgármester: Gratulál Dr. Szinay Attila képviselőtársuknak abból az 
alkalomból, hogy 2008. november 13-án megszületett kislánya Szinay Sarolta 
Anna. A maga és a Közgyűlés nevében jó egészséget kíván a babának és 
szüleinek. 
 
A Gazdasági Bizottság külső bizottsági tagcseréjére vonatkozó javaslatnak a 
megtárgyalásával folytatják a munkát. 
Kis Péter az MDF miskolci Szervezetének elnöke írásban jelezte, hogy az MDF 
a KDNP frakcióval kötött ciklus eleji megállapodás értelmében – miszerint a 
ciklus első felében a külső bizottsági tag státuszt a KDNP, a második felében az 
MDF jogosult betölteni – Feledy Péter helyére Dr. Gyurkó Pétert (Széchenyi u. 
62. sz. alatti lakost) javasolja delegálni.  
Kérdezi képviselőtársait, van-e kérdésük, észrevételük a személyi kérdésekkel 
kapcsolatban. 
 

--- 
 

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról, melyhez minősített 
többség, 23 igen szavazat szükséges. 
Kéri a testület állásfoglalását. 

 
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) meghozta a  
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IX-193/13.601-3/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Bizottsági tag cseréje, új bizottsági tag megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Gazdasági Bizottság 
tagjának cseréjére és új bizottsági tag megválasztására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 20. napjával a 
Gazdasági Bizottságba Feledy Péter helyére dr. Gyurkó Pétert (MDF) (3525 
Miskolc, Széchenyi u. 62. 2/2.) választja meg. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

 
Polgármester: Dr. Gyurkó Péter jelen van az ülésen. Gratulál a bizottsági 
taggá történő megválasztásához. 
Felkéri, hogy fáradjon a mikrofonhoz és a Közgyűlés előtt tegye le a törvényben 
előírt esküt. 
Kéri, hogy az általa előmondott szöveget – nevének kiegészítésével – 
szíveskedjen utána mondani, majd a végén meggyőződés szerint az „Isten 
engem úgy segéljen” szöveget mondani. 
Kéri Képviselőtársait, ill. a Közgyűlésen jelenlévőket, hogy szíveskedjenek 
felállni. 
 
Dr. Gyurkó Péter: „Én Dr. Gyurkó Péter esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos 
jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, 
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Miskolc javát szolgálom. Isten engem 
úgy segéljen!” 
 
Polgármester: A napirend előtt hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak 
adja meg a szót.  
 
Bartha György: Tájékoztatja a testületet, hogy az előtérben egy kiállítás képeit 
tekinthetik meg. A képeket az Európa Parlamentben állították ki Péccsel 
közösen. A lehetőséget Hegyi Gyula EP képviselőnek köszönhetik. Miskolc 
részéről az a megtiszteltetés érte, hogy megnyithatta a kiállítást.  
Halmai László fotóművész munkáiról van szó. Köszönetet mond Ádám 
Ibolyának és a Kulturális és Vendégforgalmi Osztálynak, hogy ez a kiállítás 
létrejöhetett.  
 
Polgármester: Megköszöni Halmai Lászlónak, hogy ilyen fantasztikus kiállítást 
készített. 
 
Juga György: Milyen helyzetben érte Miskolcot a gazdasági válság? Évek óta 
tragikus népességfogyás figyelhető meg a városban, ami rossz szociológiai 
összetételt, változást is magával hoz. Ennek az a következménye, hogy 
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időzített bombán ülnek, ami szociális és etnikai feszültség is egyben, ami 
sajnos a város egyre több részén megjelenik. 
A város adóssága 25 milliárd körül lesz év végére. A befektetők nem 
ostromolják a várost, nem létesülnek új munkahelyek.  
Kitörési pont az EU-s pályázatok lehetnek. Az utóbbi időben a 
legmegdöbbentőbb területeken kerülnek pályázataik elutasításra.  
Jelenleg az IVS alapján elkészült pályázat még versenyben van. Legjobb 
esetben is két év kell azonban az eredményhez. 
3 általános iskola rekonstrukciójára pályáztak, de nem sikerült nyerni.  
A Selyemréti Strandfürdő pályázata is kudarcot vallott. Egy éve már elkezdték a 
bontást, beígérték ősszel már lehet majd lubickolni. Semmi nem történt idén és 
csak reménykedni lehet, hogy jövőre elkezdik a fejlesztést.  
Érthetetlen a miskolci ivóvízbázis védelmével kapcsolatos három pályázat 
elutasítása.  
Nem tudni, minek kell ahhoz történni, hogy ilyen pályázatokon sikerrel 
szerepeljenek.  
Az ipari területeknél az első áttörés megtörtént, rövidesen átadják a 
mechatronikai ipari parkot a repülőtéren. Akkor még jobban fognak örülni, ha 
élettel telik meg a terület.  
Azt nem érti, hogy sürgősséggel miért került be egy olyan indítvány, miszerint 
nem pályázni akarnak az infrastrukturális fejlesztésre, hanem eladni a területet. 
Már annyira sem bíznak magukban, hogy be sem merik adni a pályázatot?  
Kérdezi Polgármester urat, hogyan látja ezt a helyzetet, miben látja a kudarcot 
és miben a kitörési lehetőséget. 
A Fidesz frakció szakmai segítségét a továbbiakban is felajánlja.  
 
Polgármester: A miskolci erőműnél nagyon fontos volt, hogy az ellenzék is 
egyértelműen a város érdeke mellé állt és az anomáliákra is felhívta a 
figyelmet. A pályázatok egy része valóban nem tartozik a sikertörténetek közé. 
Azt viszont lényegesnek tartja, hogy az ipari parkhoz jelentős forrást nyertek, 
ahogy azt is, hogy a villamos projekt sikeres. Jelenleg azt lehet elmondani a 
pályázatokról, hogy a csapataik harcban állnak.  
A Selyemréti Stranddal kapcsolatban pozitív információi vannak. Az tényleg 
elképesztő, hogy miért kell egy évig elhúzni egy döntést. 
Az ivóvízbázissal kapcsolatos pályázatok közül az NFÜ honlapján az egyik 
nyertesként szerepel. 
Az IVS-sel kapcsolatban elmondja, az problémát jelent, hogy az elbírálás 
szempontjai nem egyértelműek még a bírálók előtt sem. Erről tájékoztatták az 
érintett minisztereket, akik segítségüket ígérték a helyzet tisztásában.  
Céljuk, hogy minél több pályázaton sikerrel szerepeljenek. 
Nem tudja józan ésszel felfogni, hogy az iskolai pályázaton olyan települések 
nyertek, ahol drasztikusan csökken a gyereklétszám. Szakmaiatlannak tartja a 
döntést.  
 
Nyírő Pál: A város tud kegyelettel, tisztességgel és biztonságban emlékezni. 
Három héttel ezelőtt lezajlott a mindenszentek és halottak napja kegyeleti 
ünnepkör. Miskolcon hét önkormányzati működő és hét lezárt temető található. 
Minden megtettek azért, hogy az emlékezés ne legyen keserű.  
Köszönetet mond a Városgazda Kht-nek, a temetők vezetőinek, a 
polgárőrségnek, a városi rendőrkapitányság részéről közreműködőknek, hogy 
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segítették a rend fenntartását és megteremtették a méltó megemlékezés 
lehetőségeit.  
 
Polgármester: Megköszöni Nyíró Pál képviselő úrnak, aki koordinálta az 
eseményeket, hogy biztonságosan zajlott le a Mindenszentek ünnepe. 
 
Lenártek András: Az előző Közgyűlésen konszenzus alakult ki Diósgyőr-
Lillafüred fejlesztésében. Október 30-án jelentős viharkár érte Bánkutat a látó 
kövek térségében. Sajnos sem az önkormányzat, sem a kormányzat nem 
kezelte megfelelő helyen ezt a katasztrófát. Utánanézett, a kár nem olyan nagy, 
nettó 300 millió Ft az erdő és turistautak vonatkozásában, a sípályák esetén 
pedig 10 millió Ft. Miskolc számára Bánkút, a látókövek értékek, tenni kell 
ebben a helyzetben. A vis maior lehetőségét meg kell vizsgálni. Az intézményi 
struktúrát is be lehetne vetni a gallyazásban, a turista utak rehabilitációjában.  
A katasztrófa után egy hejőcsabai lakos felajánlotta segítségét, egyéves 
síbérletet vásárolna.  
Kéri Polgármester urat, a helyreállítási munkában kezdeményező szerepet 
vállaljon. 
 
Polgármester: A megoldást keresik, a témával foglalkoznak. Az önkormányzat 
a korlátozott eszközeit beveti. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A közeljövőben megrendezésre kerülő 
konferenciára szeretné felhívni a figyelmet. Vannak olyan személyiségek, 
akikkel mostohán bánt az idő, ide tartozik Ferenczi Sándor is. Miskolcon és az 
országban is keveset beszéltek róla. A két háború között játszott jelentős 
szakmai szerepe, majd a háborút követően az általa művelt tudomány miatt 
került háttérbe, hiszen ez volt az a tudomány, ami nem volt kedves és 
elfogadott akkoriban. Készült egy sorozat Századfordító magyarok címmel. 
Olyan emberekről forgattak filmet, akik a legnagyobb hatással voltak a XX. 
század világára.  
A konferencia címe Ferenczi hazatér. Hazatér abba a városba, ahol 1873-ban 
született. A világ több pontján is rá emlékeznek. Az elmúlt években a világ 
számos pontján tartottak Ferenczi konferenciát, a Ferenczi iskola követői 
világszerte jelen vannak. Ferenczi Sándor Freud mellett korának legnagyobb 
pszichoanalitikusa volt.  
Köszönetet mond mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a konferencia 
Miskolcon megrendezésre kerülhessen.  
 
Dr. Varga Zoltán: A héten, kedden tartott fogadóórát, ahol egy idős házaspár 
kereste fel egy érdekes problémával. Nem a választókerületében élő 
emberekről van szó, akik utolsó mentsvárként keresték fel őt. Három éve nem 
sikerül ugyanis egy problémát megoldaniuk. A Középszer utca 40. sz. alatti 
lépcsőházban élnek és szeretnének a postaládától a liftig terjedő 1,5 méteres 
szakaszra korlátot. Ezt két miskolci idős állampolgárnak, megjárva valamennyi 
fórumot és intézetet nem sikerült elérnie. Az épület két lépcsőházas társulást 
alkot, nincs benne MIK-es lakás, vagyis nincs lehetősége a cégnek intézkedni. 
Ha nincs más kiút, akkor a saját költségén elvégezteti a munkát, de erre sajnos 
nincs joga a MIK-kel ezt elvégeztetni.  
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Nem maradt más hátra, mint a közös képviselőt felhívni, hogy ezt a körülbelül 
30.000 Ft-os problémát oldják már meg.  
A lakosságot is kéri, legyenek toleránsabbak az idősekkel.  
 
Polgármester: Klasszikus eset, hogy az önkormányzat és a lakosság közötti 
harmadik felet kell megszólítani. Ugyanez a helyzet a magántulajdonú 
ingatlanokkal, amelyek rendbetételét a városon kérik számon. 
 
1. napirend tárgya: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. 

évi díjainak megállapítására 
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester    
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta 

az előterjesztés elfogadását.  
Lenártek András: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottság kérte, 
hangozzon el a nyilvánosság előtt, hogy a kémények felülvizsgálata 
elsősorban a lakosság saját érdeke. Nyilván szélesebb körben a 
társadalom érdeke is, hogy megelőzzék a katasztrófákat.  

 Gazdasági Bizottság módosítójával együtt 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-

ösztönzési programjára vonatkozó önkormányzati 
rendelet megalkotására  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
Polgármester: Az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel összhangban Miskolc 
hosszú távú célja az egyéni életminőség javítása, melyhez többek közt 
szükséges a gazdasági versenyképesség javulása, a tudásalapú gazdaság 
fejlesztése. Közvetlen cél a Miskolcon már jelen lévő illetve letelepülni 
szándékozó vállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseinek ösztönzése és 
támogatása. 
A város gazdasági gondjainak megoldásában szükség van a külső tőke 
bevonására, a gazdasági teljesítmény növelésére, az integráló funkciót is 
betöltő vállalkozások befektetéseinek megvalósítására. E tudatos fejlesztési 
célok megvalósítása szükségessé teszi a város gazdaságfejlesztési 
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eszközeinek átalakítását, hatékonyabb működtetését és mindenekelőtt 
rendszerbe foglalását.  
A beterjesztett rendelet-tervezettel ennek a feladatnak kíván az önkormányzat 
eleget tenni.  
Tájékoztatja a testületet, a napirendhez előterjesztői módosító indítványt 
terjesztett be.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag  

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
Lenártek András: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottság 
pontosítást kér abban a témában, hogy a különböző ingyenes juttatások 
esetén az Áfa hogyan viselkedik. Ha egy vállalkozónak adnak támogatást, 
szankciót is be kell építeni, ami szerepel is a rendelet-tervezetben. Azt 
nem érti, hogy a behajthatóságnál miért maradt ki a jelzálogjog. A 
bizottság vitatta, hogy a támogatás mértéke, sok, vagy kevés.  
A bizottság szeretne egy olyan tájékoztató anyagot látni, ami foglalkozik a 
múlttal, nevezetesen, hogy eddig mi történt a befektetés ösztönzés 
területén. A gyakorlati megvalósítás és a pénzügyi vonatkozások is 
szerepeljenek ebben az anyagban.  
 

--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 

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

 Oktatási és Kulturális Bizottság 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. A bizottság kifogásolta, hogy az előterjesztő nem 
képviseltette magát az ülésen.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. A város és térség 
egészséges struktúrájának kialakítása nem új cél, sok koncepció, fejlesztési 
elképzelés foglalkozott már ezzel. Egykori városvezetési ígéret volt az is, ami 
most befektetés ösztönző programként került elő. Miért nem készült ilyen anyag 
eddig? A helyzet nem változott, vagy ha igen, rosszabb lett. Az előző években 
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nem volt Miskolc vonzó befektetési célpont és a helyi vállalkozók sem érezték 
igazán a gondoskodást. Az szerepel a rendelet-tervezetben, hogy Miskolc 
megújuló város lesz. Ezt a KDNP frakció is szeretné. Az előterjesztés sok év 
ígéreteinek és meg nem valósult terveinek rendszerbefoglalásáról szól. 
Rövidesen az elképzelések szerint érezhetik majd a pozitív változásokat. A 
miskolci kis- és középvállalkozások eddigi fejlődése igen vitatható. Érezhető 
munkahelyteremtő beruházás sem volt.  
Egyik oldalról takarékosságra intő kormányzati politika, a válsághelyzet 
átvészelésére kitalált technikák, másrészről erőn felüli hitelfelvétel jellemzi 
napjaink gazdaságát. 
Miskolc lemaradt, ez a helyi vállalkozásoknál is érezhető. Ahol romlik a 
közbiztonság, ahonnan elmegy a szellemi tőke, csökken a vállalkozói kedv. 
A szakmai háttérben örömmel olvasta, hogy Miskolc kiemelten vonzó 
befektetési helyszín. Elgondolkodtató, hogy ezt a miskolciak miért nem érzik.  
Ha sok pályázat nem szerepelt sikerrel, a prioritás nem mindig egyértelmű, a 
kormány számára nem érthető a saját bírálati rendszere, akkor nagy baj van.  
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Arra a kérdésre nagyon 
egyszerű a válasz, miért vártak ezzel az előterjesztéssel eddig. Nem voltak 
olyan önkormányzati tulajdonú iparterületek, amelyek alkalmasak lettek volna 
kiajánlásra befektetők részére. A városvezetés 2002-ben elkezdte 
területvásárlási politikáját. A magántulajdonosoknak olyan együttműködést 
ajánlottak, amely értelmében magánkézben lévő területek felett is 
diszponálhatnak.  
A befektetőkért nemzetközi verseny folyik. A támogatás mértéke összetétele 
dönt. Ebben kívánja az előterjesztés helyzetbe hozni a várost.  
Együttműködésre szükség van a politikai pártokkal, hogy a befektetők lássák a 
közös szándékot. Termelő beruházásokra van szükség. 
Sok pályázatot a fővárostól való távolság miatt buktak el.  
Miskolc vonzáskörzetéről is szó van, hiszen a környező településekkel, 
kistérséggel együttműködve képzelik a megvalósítást. 
Az előterjesztői módosító indítványból javasolja kivenni az alábbi félmondatot, 
miszerint: „a vállalkozás tevékenységét Miskolcon folytatja”.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti.  A Fidesz frakció 
minden politikai felhang nélkül támogatja az előterjesztés elfogadását.  
A tájékoztató 3. oldalán szerepel, hogy a Financial Times 2008-ban Miskolcot 
kiemelten vonzó befektetési helyszínnek nyilvánította. Ez egyfelől reménykeltő, 
másfelől meg bíráló. Ha helytálló ez a megállapítás, akkor miért nem jön egy 
befektető sem ide?  
Szebeni Péter képviselő úr megpróbálta magyarázni a helyzetet, bár ne tette 
volna, mert amiket mondott az hátborzongató. Nem volt iparterület, azért nem 
tudott a város befektetőket találni. Ez nem állja meg a helyét. Az ellenzék 2003-
tól minden költségvetési vitánál elmondták, nem fordít a városvezetés eleget a 
befektetők ösztönzésére. 
Azzal kapcsolatban, hogy Budapest messze van, elmondja, itt az autópálya 
már, nem beszélve arról, Kenyhec még messzebb van, mégis vonzotta a 
befektetőt.  
A gond az, nem hamarabb tárgyaltak ilyen témájú előterjesztéseket.  
Az ingatlantámogatásoknál a tól-ig határokat túl szabatosnak tartja.  
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A BOKIK-kal történő együttműködési megállapodást jónak tartja. Jó irány az, ha 
nem jön külföldi befektető, akkor teremtsék meg a helyi vállalkozókkal a 
gazdasági potenciált.  
A pénzügyi megtérülési részeket bővebben kellett volna kifejteni. Konkrét 
pénzügyi megtérülési mutatókkal kellett volna a várható hatásokat, 
eredményüket bemutatni.  
A monitoring mutatóknál igen lényeges, sőt követelmény, hogy mérhető 
számokkal dolgozzanak.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Úgy gondolja, Miskolc város elkövetkező 
10-15 évének meghatározó eleme ez a mostani előterjesztés. Modellezni nem  
tudnak, hiszen nincsen olyan iskola, amely önkormányzati befektetési rendelet 
pénzügyi kihatásait modellezné. A gazdaság fejlesztésének négy eleme van. A 
Miskolc Holding megalapítása, mely a további fejlődés alapja volt. Ezt követte a 
zöld mezős beruházásra alkalmas iparterület megvalósítása. A harmadik a 
mostani előterjesztés. Utolsó elem a szakképzési rendszerek 
összehangolásának megteremtése. 
Az anyag újszerű. Olyan egyeztetési folyamat előzte meg a beterjesztését, ami 
az eddigi gyakorlatban nem jelent még meg.  
A bölcsek kövét nem hordják zsebükben, Lenártek András kérdéseit 
megválaszolni nem lehet. A módosító javaslatok, ha a jobbítást célozzák, 
befogadhatóak. A beterjesztést három hónapos társadalmi vita előzte meg.  
 
Szebeni Péter: Szomorú, hogy ebben a témában is személyeskedő 
megjegyzésekkel kell találkoznia. Azt állította, hogy nem volt megfelelő 
iparterülete a városnak, amit fenntart. 2002-től kezdődött a feltérképezési 
folyamat, majd a vásárlási folyamat.  
Most tartanak ott, hogy ajánlati csomagot tudtak összeállítani.  
A befektetők vonzásával kapcsolatban az önkormányzat annyit tehet, hogy 
vonzó iparterületeket, oktatási környezetet alakít ki.  
Verseny van nemzetközi szinten, mindenhol szolgáltatáscsomagokat ajánlanak, 
melyeket a befektetők mérlegelnek. 
 
Juga György: Az 5. sz. iparterülettel kapcsolatban elmondja, végre kialakul egy 
40 Ha-os iparterület a mechatronikai ipari parkban, ezen kívül ott van még a 70 
Ha körüli 5. sz. iparterület, melyet 2003. óta összevásárolt a város. Egyik sem 
óriási terület. Szakmailag hogyan illeszkedik ide az a sürgősségi indítvány, 
miszerint két 70 Ha-os iparterületet a piacra dobnak? Két hónappal ezelőtt a 
hivatalos anyagokban kiemelt pályázati lehetőségként szerepelt.  
Hol van az az anyagban leírva, hogy a befektető indul a területre kiírt 
licittárgyaláson?  
 
Polgármester: Megadja a szót dr. Halmai Gyulának, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Dr. Halmai Gyula: Az előterjesztés arról szól, hogy a befektetést ösztönző 
rendelet elfogadása esetén mire alkalmazzák. Minden olyan értékesíthető 
területre célszerű alkalmazni, ami számításba jöhet. Azt valószínűsítik, hogy 
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első körben a 40 Ha fog betelni. Az a szándék nem változott, hogy jövő évben 
ipari park címet szerezzenek az 5. sz. területre és támogatásból közművesítsék 
és ki tudják ajánlani. A sürgősség a szabályozási keretet kívánta kitölteni, 
nevezetesen milyen területekre lehet alkalmazni. Felhívja a figyelmet arra, nem 
licit tárgyalásról van szó, hanem a város értékesítésre jelöli az adott területet. 
És itt léphet be a rendeleti szabályozás, miszerint kedvezmény adható.  
 
Kobold Tamás: „Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette.” 6 éve tűrik, hogy 
különböző programokat, koncepciókat készítenek, arra, hogy jöjjenek ide a 
befektetők. A földterületekkel kapcsolatban elmondja, az lehet, hogy a város 
kezében nem volt földterület, de 1998-2002. között a termelői területen jelentős 
beruházások történtek. 2002 után ez a folyamat megszakadt és újabb 
koncepciógyártás kezdődött. A befektetők ösztönzésével egyetért, de az elmúlt 
6 évben nem történt semmi. A BOSCH úgy jött ide, hogy nem volt földterülete a 
városnak. A cég nézte ki az ingatlant, a város dolga az volt, hogy a lehetőséget 
megteremtse.  Megkérdezték a BOSCH-t, a SHINWA-t, milyen szempontokat 
vettek figyelembe, amikor úgy döntöttek, Miskolcra települnek?  
1997-ben a regisztrált munkanélküliek száma 13.163 fő regisztrált munkanélküli 
volt, ami 2002-re 8600 főre csökkent. Most 9500 regisztrált munkanélkülit 
tartanak nyilván.  
Ha azt akarják, hogy komoly cégek telepedjenek meg Miskolcon, akkor eléjük 
kell menni és előadni, hogy milyen komparatív előnyöket kínálnak. 
 
Kovács Józsefné: Az 1. sz. választókerületben található az iparterületek nagy 
része. Abban nincs vita, hogy időszerűvé kell tenni a befektetés ösztönzést. 
Tény, a terület - amiről Lenártek András és Szebeni Péter is szólt - nem volt 
infrastrukturálisan eladásra felkészítve.  
A kiemelt szolgáltatások körében a program igen bőkezűen enged. Ha a 
befektető idejön, lakást kap. Kérdése, honnan? Honnan lesz bérlakás állomány, 
ami ezt az igényt fedezi?  
A közelmúltban a Közgyűlés előtt volt egy olyan anyag, amelyből kiderült, a 
város képzettsége, minősítése alacsony. A befektetők minimum érettségizett 
munkaerőket keresnek.  
A Pénzügyi Bizottságon azt a választ kapta, nem bőkezű a program, de szerinte 
az és nem biztos tudják teljesíteni az ígérvényeket.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az jutott eszébe, hogy akik keveset tudnak 
általában jó beszélők, akik sokat tudnak, keveset beszélnek. Valamit csinálni, 
csak úgy lehet, ha elméleti számvetést végeznek, megtervezik a folyamatot, 
kivitelezik és a tapasztalatokat értékelik. Ha ezt ösztönösen végzik, nem biztos 
ugyanazt az eredményt hozza. Céljuk, ha érdeklődés érkezik, konkrét 
csomagot, szabályozást tudjanak kiajánlani.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Búzásné Józsa 
Viktóriának - Miskolc Holding Zrt. -  reagáljon az elhangzottakra. 
 
Búzásné Józsa Viktória: Megköszöni a bizottságoknak a konstruktív 
közreműködést. Arra a kérdésre, hogy miért pont most került ez az előterjesztés 
a testület elé két válasz adható. Az egyik pozitív, miszerint a többi város most 
módosítja rendeletét, Miskolc ezzel szemben jó időpontban kapta el az EU 
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programozási ciklusát. A Holding Zrt. két éve működik, az előkészítő 
munkálatok is ekkor kezdődtek. Természetesen ez olyan folyamat, ami 
változást hoz és maga a rendelet is változni fog, ezzel egyetért Lenártek András 
képviselő úrral. 
A helyi vállalkozásokhoz is el kell juttatni a csomagot, a marketing fontos. A 
beruházó megtalálása hangsúlyos feladat. 
A szakmai mellékletben látható, hogy a csomag marketing anyag, egy rendszer 
része, melyhez két idegen nyelvű portál is kapcsolódik.  
Az operatív megvalósítási szintet a Holding tudja teljesíteni. Ha van 
kiszámítható jogszabályi rendszer, mindenképpen előnyt jelent.  
A Pénzügyi Bizottság felvetésével kapcsolatban elmondja, nem új bérlakások 
építéséről van szó. Nem több száz emberről van szó, hanem a vezetőkről. Az is 
szerepel a tervezetben, akkor biztosítanak bérlakást, ha az önkormányzatnak 
van rendelkezésre álló ilyen típusú ingatlanja. 
 
Polgármester: Kiemeli, a város fejlődése iránti aggodalom minden 
hozzászólásból kiérezhető volt. A számháborút nem kívánja folytatni, nem 
megy bele abba, hogy semmi sem jött létre, illetve a Holding által teremtett 
munkahelyek nem számítanak.  
A versenytársak szerepe megváltozott. Utal a környező országok erősödő 
konkurenciára.  
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III. 8.) számú 

rendelet módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
Polgármester: A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény a 2006. évtől  - 
visszatérően ismétlődő -  rendeletalkotási kötelezettséget állapított meg az 
önkormányzatok számára. 
Miskolc M.J. Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. évben 
megalkotta 9/2006. (III. 8.) számú rendeletét, amely rögzítette az 
ingatlantípusoknak megfelelő helyben alkalmazandó átlagértékeket.  
A rendelet kettő, majd egy éves időtartama letelik, így 2009-2010 évekre 
vonatkozóan ismét rendelkezni kell az aktuális átlagértékekről.  
A rendeletet az adóévet megelőző év december 15. napjáig ki kell hirdetni.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság előterjesztő hiányában 

nem tárgyalta meg az előterjesztést. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság nem tárgyalta meg az 
előterjesztést.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 18/2005. (V.10.) számú rendelet 
módosítására és beszámoló a városi közlekedést 
szabályozó eszközök hibáinak megszüntetéséről (II. 
forduló) 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
Dr. Simon Gábor: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottsági ülésen 
jogtechnikai vita alakult ki abban a kérdésben, hogy a mostani 
előterjesztést első fordulóban már tárgyalták, akkor a Fidesz frakció volt az 
előterjesztő. Az anyag tartalmazott határozati javaslatot akkor is és most 
is, amikor Orosz Lajos alpolgármester úr az előterjesztő. Amennyiben az 
első fordulós határozati javaslat nem kerül visszavonásra, szavazni kell 
róla. A bizottság javasolja, tekintsenek úgy az előterjesztésre, mintha a 
Fidesz és Orosz Lajos alpolgármester  úr is előterjesztő lenne. 
 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: A Jogi és Ügyrendi Bizottság által ismertetett problémával 
találkozott. Az első fordulóban megfogalmazott határozati javaslat ötleteit 
jórészt tartalmazza a második fordulós javaslat.  
A finanszírozással kapcsolatban elmondja, azt kérték, hogy a felmérés után 
állapítsák meg azt az összeget, amellyel rendbe lehet tenni a közlekedési 
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helyzetet. Ehhez képest a mostani 5+5 millió Ft-os tételt már tartalmaz, amivel 
egyetért, befogadhatónak tart. A fennmaradó részekről akkor tárgyalnak majd, 
ha újra a testület elé kerül a téma, hiszen mind a két verzió tartalmazza ezt a 
rendelkezést. 
A második előterjesztésről elmondja, kaptak egy áttekintést arról, hogyan is 
történnek a táblák kihelyezései. 27 kérdést intéztek az illetékes szervekhez, 
ezek konkrét esetekre vonatkoztak. A választ megkapták, de nem volt teljes 
körű, ezért fordultak a Közgyűlés szakbizottságához. Két egyeztetés is történt 
az ügyben ezt követően. A Városgazda Kht-nál is folyt tárgyalás a témában.  
A második fordulós anyag beszámolójában az szerepel, hogy a jelenlegi 
alvállalkozó cég, aki az útburkolati jelek felfestését végzi, nem képes a korábbi 
jeleket felmaratni. Ehhez képest a Városgazda Kht. azt mondta, a cég igenis 
képes erre.  
A civil észlelőkkel együtt szeretnék a kritikus területeket átnézni. Ma egy polgár 
részéről érkező közérdekű bejelentés először a hivatalba érkezik, majd innen 
átteszik a végrehajtó egységhez. Ha ez levél útján zajlik akár egy hét is eltelhet 
például egy elsőbbségadás kötelező tábla pótlásakor, amit elvileg egy napon 
belül pótolni kellene. Az információáramlás az anyag értelmében hatékonyabb, 
gyorsabb lesz.  
Az útburkolati jelek festését végző cég jelenleg nem áll a helyzet magaslatán. A 
cég alulteljesít és nagy hibaszázalékkal dolgozik. Különös jogi komplikáció 
nélkül szerződést lehetne bontani a vállalkozóval és a feladatot újból pályáztatni 
kellene. Tavasszal már új céggel dolgozhatnának.  
Javasolja, legyen egy ún. „forró drót”, akár diszpécseri szolgálat formájában, 
amely áttétel nélkül tudja a beérkező panaszt az illetékes szervhez továbbítani.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 
észrevételét a szavazásnál figyelembe kell venni.  
 
5. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 

ösztöndíjainak adományozására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: Az Önkormányzat évente két alkalommal hirdeti meg a 
pályázatot: március és szeptember hónapban. Az évente kiosztható ösztöndíjak 
száma: 5 db alkotói, 2 db egyszeri alkotói, 5 db pályakezdő, 10 db „Útravaló 
Európába” ösztöndíj. 
A 2008. márciusi felhívásra 47 db pályázat érkezett be, ezek közül a Közgyűlés 
5 db alkotói, 2 db egyszeri alkotói, 5 db pályakezdő és 4 db Útravaló Európába 
ösztöndíj pályázatot támogatott. 2008-ban az önkormányzat járulékokkal együtt 
3.629.700,- Ft összeget fizetett ki (beleértve a 2007. év II. félévi pályázatait is).    
2008. II. félévében 6 db Útravaló Európába pályázat támogatható, a kiosztható 
pénzösszeg járulékokkal együtt: 1.136.300,- Ft. Az „Útravaló Európába” 
ösztöndíj azon Miskolcon élő előadó- és alkotóművészeknek, tudományos 
tevékenységet folytató szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak nyújt támogatást, akik külföldi tanulmányutakon, 
mesterkurzusokon, európai uniós ismeretek elsajátítását elősegítő 
konferenciákon vesznek részt. 
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Az Önkormányzat által meghirdetetett 2008. szeptemberi felhívásra a megjelölt 
határidőig 28 db pályázat érkezett (27 pályázótól) a Kulturális és 
Vendégforgalmi Osztályra. 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2008. október 21-i rendkívüli bizottsági 
ülésen tárgyalt a pályázatokról.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását  
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a DSM Kht. által üzemeltetett 

birkózócsarnok funkcióváltására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: Az előterjesztés két intézkedésre tesz javaslatot: 
- Diósgyőri Birkózó Club működési feltételeinek biztosítása a Stadion 

főépületébe, 
-  Birkózócsarnok átalakítása fedett futsal műfüves pályává. 
Az elmúlt időszakban sok panasz elhangzott azzal kapcsolatosan, hogy a 
Diósgyőri Birkózó Club  sportolóinak elhelyezése infrastrukturális szempontból 
nem (az edzéshez szükséges hőmérséklet nem megfelelő, az épület 
folyamatosan beázik, alkalmatlan sportolásra stb.) kielégítő. Ezért 
kezdeményezik azt, hogy a Stadion főépületében kerüljön kialakításra egy 
terem a birkózók részére. A stadion főépülete az elmúlt időszakban teljes 
felújításra került, ennek köszönhetően az épületben megfelelő számú és 
színvonalú öltöző, szociális és egyéb helyiség áll rendelkezésre. A birkózó club 
átköltözése esetén a sportolók megfelelő infrastrukturális körülmények közé 
kerülhetnének.   
A DSM Kht. üzemeltetésében működő birkózócsarnok jelen állapotában nem 
felel meg a mai kor követelményeinek. A birkózócsarnok átalakítása kapcsán 
olyan sportfunkció kialakítása került előtérbe, amely a meglévő épületet 
megtartva és egy minimális műszaki programmal azt átalakítva egy szabvány 
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méretű futsal műfüves pálya kialakítását tenné lehetővé. A csarnok műfüves 
fedett pályává alakítása minimális fejlesztést igényelne, amely a tető felújítását, 
szigetelését, szociális blokkok kialakítását, valamint a műfüves pályatest 
megépítését tenné szükségessé. 
 A fenti fejlesztéseket a DSM Kht. végezné el. 
Jelen előterjesztés elfogadása esetén két régi  igényt és  problémát is 
megoldanának a sport területén, ezért kérem a Közgyűlés támogatását. 
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. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
7. napirendi tárgya:  Javaslat Miskolc város temetőiben található 

síremlékek védetté nyilvánítására  (1. forduló) 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester  
 
Polgármester: Megadja az előterjesztőnek a szót, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A város, a közösség és a temető egészen 
szoros kapcsolatban van egymással. A közösséget az élők és a holtak 
közössége alkotja. Gabriel García Márquez 100 év magány c. művében 
szerepel az a jelenet, amikor a főhős azt mondja az édesanyjának, hogy 
elmegy a faluból és azt szeretné, ha eltűnne a falu a föld színéről. Az anya 
megkérdezi, hogyan tehet ilyet, mire a fiú annyit mond, könnyen távozhat, 
hiszen még halottuk sincs. A édesanya csak annyit reagál: „fiam akkor én 
inkább meghalok.”   
Nagy László írja: „Ha élni akarunk, magunk mellé kell venni a halottainkat.” 
Széchenyi István szerint: „Ha tudni akarod, mennyire becsüli meg saját múltját 
egy nemzet, nézd meg a temetőit.”  
Miskolc számos hajdan volt városkörnyéki települést is magába foglal, igen sok 
temetője van, szám szerint 34. Ezekben a temetőkben sok jeles, kiváló 
személyiségek alusszák örök álmukat, akikre Miskolc, a régió és a világ is 
felnéz.  
Sok sír eltűnt sajnos, hiszen évtizedeken át nem foglalkoztak a halottakkal. 
Nincs meg Fazola Henrik, Fazola Frigyes sírja. A Deszka temetőben Szentpáli 
sírját sem találták meg, így emlékművet állítottak tiszteletükre. Neki köszönheti 
a város, hogy Pozsony után Miskolcon járt először villamos.  
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Utolsó pillanatban vannak, hogy neves személyiségek sírját megőrizzék az 
utókornak. Évekig dolgozott ebben a témában egy bizottság. Az egyházak 
képviselőivel szükséges még tárgyalásokat folytatni a sírok fenntartásáról, 
gondozásáról. Néhány esetben nem is a személy, hanem maga a sír indokolja 
a védettséget. A sírokkal kevés város foglalkozik, de Kaposvár példája 
kiemelkedő.  
Az anyagot társadalmi vitára bocsátja, kéri a javaslatokat, észrevételeket. 
Második fordulóban tavasszal tárgyalna a témáról a testület. 
Halottak napja után két héttel bejárta a temetőket és készített néhány felvételt. 
Az erről készült prezentációt kéri, nézzék meg közösen. 
 

--- vetítés után --- 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Bartha György: A 22. sz. választókerület része Bükkszentlászló. A település 
1982-ig önálló település volt. Azoknak az embereknek, akik Bükkszentlászlóért 
annak idején sokat tettek, emléket szeretnének állítani. Bárány Péterrel és a 
helyiekkel körbejárták a témát és három olyan síremléket találtak, amely méltó 
lehetne a védettségre. A javaslatot megküldték Dobrossy igazgató úrnak is. 
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  úr vezeti. --- 
 
Szűcs Tamás: 15 éve él csak a városban, nem miskolci születésűként olvasta 
az anyagot. Miskolc múltjával ismerkedhetett meg az előterjesztésen keresztül 
és fantasztikus élmény volt számára. A kaposvári önkormányzat egy 
kiadvánnyal kötötte egybe a védettség alá helyezés folyamatát. 
Szerepel az anyagban, hogy minden honvéd tiszt felkerülhet a védett listára. 
Soós Károlyról annyit tudnak csak, hogy honvéd, semmi egyebet. Jó volna a 
honvéd tiszt megnevezés helyett a honvéd sír megnevezést használni 
kiküszöbölve ezzel ezt a problémát.  
Az ad hoc bizottság összetételével egyetért. A rendelet elfogadása után is ez a 
bizottság tevékenykedik majd?  
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Doszpoly Orsolya: Pontatlanságra hívja fel a figyelmet. Az 1. sz. melléklet 4. 
sorszám alatt szerepel a hejőcsabai református temető utcabehatárolása nem 
helytálló. A rendszerváltás előtt valóban Rigó utca volt, de ma az utcát Mécses 
utcának hívja.  
 
Csutorás Géza: A temetők kerítésállapotával is foglalkozni kellene. A sírok 
megrongálásának egyik oka a kerítés hiánya. A következő fordulóra ezt 
javasolja végiggondolni. Ez elvezet a világítás, utak problémaköréhez.  
 
Nyírő Pál: Köszönetet mond az anyag összeállításában részt vevőknek. 
Alpolgármester úrnak javasolja, az egységes átfogó munkába a katona sírokat 
is bevenni. Plusz munkáról van szó, ez tény. A Hősök temetőjére eddig is 
kíváncsiak voltak az emberek, s a külföldi érdeklődés is jelen volt.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megköszöni a hozzászólásokat. Dr. Dobrossy 
Istvánnak külön megköszöni, hogy ez az előterjesztés létrejöhetett. A munka 
természetesen nem ért véget, hiszen első fordulóban tárgyaltak most a témáról.  
Miskolciként is igen nagy élmény volt bepillantani a neves személyiségek 
életébe. Hihetetlen mennyi ember élt a városban, akik mind a város építésén 
fáradoztak. Az utca meghatározást korrigálni fogják. A köztemetőket és az 
egyházi temetőket meg kell különböztetni az állagmegóvás szempontjából. Az 
egyházak vezetőivel tárgyalniuk kell.  
Meg kell vizsgálni melyek a védettségre alkalmas sírok, sírkertek. 
A honvéd sír elnevezéssel egyet ért.  
Az ad hoc bizottsággal kapcsolatban elmondja, szerepel az anyagban az 5 
évenkénti felülvizsgálati kötelezettség. 
 
8. sz. napirend tárgya:  Javaslat kulturális intézmények Alapító 

Okiratainak módosítására 
 

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

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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9. sz. napirend tárgya: Javaslat új logopédiai körzet létrehozására 
 
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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: Az előterjesztésben szereplő változást a Fidesz frakció 
támogatja. Tavaly júniusban is napirenden volt már ez a téma.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező célokra 
 

Előterjesztők:  Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
előírja, hogy a köztisztviselő teljesítményét évente értékelni kell.  
Ez az önkormányzat által kitűzött teljesítménycélok figyelembevételével 
történik. A teljesítménycélok az önkormányzat 2009. évre kitűzött főbb 
megoldandó feladatait, céljait foglalják magukban. 
A napirendhez előterjesztői módosító indítványt terjesztett be Polgármester úr, 
melyet képviselőtársai is megkaptak. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
Oktatási és Kulturális Bizottság módosítójával együtt 7 igen, 0 nem és 1 
tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását..  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: A közoktatás területén meghatározott pontokat javasolja 
kiegészíteni a tehetséggondozással.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Kérdezi Kerezsi Gábor urat, a 
Jegyzői Kabinet főosztályvezetőjét, befogadható-e a javaslat. 
 
Kerezsi Gábor Pál: Igen.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat a 2009. évi ellenőrzési terv 

megállapítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
  
Polgármester: Jelen előterjesztés a vonatkozó kormányrendeletben előírt 
éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlése számára a 2009. évi intézményellenőrzések, valamint a 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.  
A Polgármesteri Hivatalban 2008. október 1-jétől végrehajtott 
változtatásoknak megfelelően az ellenőrzés szervezete a Jegyzői 
Kabinethez került az ellenőrzési feladatok megosztásával, - úgymint 
intézményellenőrzési csoport és belső ellenőrzés, mindkettő közvetlen 
jegyzői irányítással. A jegyzői törzskari szervezetben az ellenőrzés 
hatékonyabban kívánja segíteni a körültekintő döntés-előkészítést, a 
megalapozottabb döntéshozatalt, a képviselői munka segítését. 
A napirend előterjesztője: Jegyző úr. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést 
fűzni az előterjesztéshez. 

--- 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 

12. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 

Szolgálat alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester    
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. Az elnevezések a bölcsődék múltjához 
kötődnek, vagy már használatban vannak.   

 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
  
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Szimbiózis Alapítvánnyal megkötött 

ellátási szerződés módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester    
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A módosítás technikai jellegű, 
pontosításról van szó.  
 
Polgármester: Szilágyi Gizella képviselő asszony és Szűcs Erika volt 
alpolgármester asszony közreműködésével létrejött a Baráthegyen a 
fogyatékkal élő és autista fiatalokat befogadó lakóotthon. A Szimbiózis 
Alapítvány munkáját is megköszöni. Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

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

elfogadását. 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
  
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat közterület elnevezésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2003. 
15/2003. sz. rendelete szerint a város belterületén a névtelen utcákat, tereket el 
kell nevezni, és a lakosság által jelzett problémákat megvizsgálva lehetőség 
szerint megoldani. 
Jelen előterjesztésben elsőként a Komlóstetőn és a Lyukóvölgyben az utcák 
(Liliom utca, Liliom dűlőút) hasonló elnevezéséből, keletkezett problémákat 
(mentők, tűzoltók rossz címre érkeznek) szeretnénk megoldani, szem előtt 
tartva, hogy a belterület utcaneve maradjon az eredeti, a zártkerti területen lévő 
dűlőút pedig a környezetéhez illő Szarkaláb utca nevet kapja. 
A másik két esetben a város két – eddig név nélküli – terének az elnevezését 
javasolja, ugyanis az év során mindkét területen olyan fejlesztés történt, ami 
indokolja e területek méltó elnevezését.  
Ebben az évben befejeződött a Művészetek Háza mögötti mélygarázs fölötti 
területen a tér kialakítása, avatása, neve a köztudatban – hivatalos elnevezés 
nélkül – Európa térként él, ezért javasolja az Európa tér elnevezést 
elfogadásra. 
A Tátra, a Torontáli és az Andrássy utcák közötti területen október 25-én 
avatták fel a görög emlékművet, Szabó Virág szobrászművész alkotását, a 
miskolci második görög diaszpóra létrejöttének emlékére. Ezzel egy időben a 
körülötte lévő park fejlesztése is megtörtént, ezen a területen a Jenakisz tér 
elnevezéssel méltó emléket állíthattak a görögség képviselői számára.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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 egyhangúlag 

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

elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Zámbó Tiborné: Megköszöni, hogy a Magashegyen élők nagyobb 
biztonságban érezhetik magukat, a Liliom elnevezéssel helyreállhat a rend. A 
térképeken is át kell vezetni a változásokat.  
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Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Elég sok magánkiadvány is 
tartalmaz térképet, erre ráhatása nincs a városvezetésnek. Megköszöni Riba 
Istvánné közreműködését a Görög emlékmű létrehozásában végzett aktív 
munkáját.  
 
15. sz. napirend tárgya:  Javaslat társulási megállapodás megkötésére  

önkormányzatok közötti közterület-felügyeleti 
tevékenység összehangolására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az önkormányzat az elmúlt év során több megkeresést kapott a 
környező önkormányzatok részéről, hogy Miskolc, mint regionális központ, 
városunk vonzáskörzetében is lássa el a közterület-felügyelet hatáskörébe 
tartozó feladatokat. Az előterjesztésben szereplő társulási forma keretében az 
önkormányzat megbízást kap arra, hogy közterület-felügyeleti tevékenységet 
végezzen a megbízó önkormányzatok területén. A megbízó önkormányzatok 
teljes mértékben vállalják a többletfeladat teljesítésével járó költségeket. A 
társulás keretében az új kistérségi közterület-felügyelők hatékonyabban és 
eredményesebben tudnak fellépni a társult önkormányzati közterületeket érintő 
szabálytalanságok megelőzése és visszaszorítása érdekében.  
A társulás illeszkedik Miskolc város bűnmegelőzési stratégiájába, amelynek 
célja, hogy nemcsak a városban, hanem a vonzáskörzetben is csökkenjenek a 
szabályellenes tevékenységek, így a társulás keretében kifejtett tevékenység 
közvetetten szolgálja Miskolc érdekeit. A közterület-felügyeleti társulás 
példaértékű, mert ilyen típusú együttműködés még nincs az országban és 
Miskolc lesz az első abban, hogy az önkormányzatok közötti együttműködést az 
önkormányzati feladatvállalásnak erre a szegmensére is kiterjessze. 
Összességében elmondható, hogy a rendszer felállításával nemcsak beszélnek 
egy regionális szintű költséghatékony együttműködésről, hanem azt fizikailag is 
megvalósítják a résztvevő települések lakosságának érdekében.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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 egyhangúlag 

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

elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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16. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működéséről, figyelemmel a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben foglaltakra 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A kiszolgáltatott, védtelen gyermekről szól 
az előterjesztés, róluk a társadalomnak gondoskodnia kell.  
Kéri a Közgyűlést, támogassa az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Oktatási és Kulturális Bizottság 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodó 

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

elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
17. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a játszóparkok kialakítására vonatkozó 

intézkedési terv végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  
 
Polgármester: Akkor lenne helytálló a cím, ha a megvédés is szerepelne 
benne, hiszen a játszóterek egyik legsúlyosabb problémája a vandalizmus 
romboló tevékenysége. Védelem nélkül ebben a térségben a beruházások rövid 
ideig életképesek.  Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Zámbó Tiborné: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottság 
kifogásolta, hogy az eredeti intézkedési tervet nem mellékelték az 
anyaghoz. Egyszerűbb és áttekinthetőbb lett volna, ha látják, hol tartanak, 
mennyi a lemaradás. Térfigyelő rendszer és egyéb őrzési módszerek is 
felvetődtek az ülésen. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság nem támogatta az 
előterjesztés elfogadását.  
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 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 1 nem szavazat mellett 
támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Szilágyi Gizella: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottság arra 
kereste a választ miért nem valósultak meg egyes beruházások és mikor 
van esély a megépítésükre.  Az energiaracionalizálási programok 
keretében a külső környezet megújításába beleférhet a játszóterek 
felújítása. A választókerületében erre konkrét példa is van. A nem EU-s 
szabványú, de nem élet- és balesetveszélyes játszóeszközök meddig 
maradhatnak kint a tereken? Ha ezeket most lebontanák, nagy 
felháborodást váltana ki. Nyilván jogszabály írja elő a minősítést, de 
sajnos ez az előírás a valóságtól elrugaszkodott jelleggel ír elő 
követelményeket.   

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását.  

 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 
az előterjesztés elfogadását.  
Lenártek András: A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat 3 
éves csúszásban van a saját terveihez képest, melynek nyilván objektív 
okai is vannak. December 31-ig kell a játszótereknek EU-konformmá 
válniuk. Mi lesz a döntő többséggel? Jelenleg ugyanis az EU-konform 
játszóterek képviselik a kisebbik részt. Ha jó tudja szankcionálás egyelőre 
nincs. Az új játszótereket sajnos ugyanúgy rongálják. A bizottság ezért azt 
javasolja, – a közvilágítás, a közlekedési táblák problémáival együtt 
kezelve – hogy az önkormányzat hozzon létre egy 24 órás, ingyenes 
telefonszolgálatot. Itt lehetne bejelentést tenni bármely miskolci lakosnak. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Komoly gondolatokat ébresztett benne az, hogy valakik 
zseniálisan kitalálták ezt a játszótér projektet. 20-30 millió egy EU-s játszótér 
kivitelezése úgy, hogy alig van közmű. Ennyi pénzből házat lehet építeni. Jó 
volna utánajárni, ki találta ezt ki. Nem gondolja, brüsszeli előírás ez az újonnan 
belépőknek. Lehet, Svédországban működik a rendszer, de Magyarország 
kicsit más. Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Az előterjesztésben szerepel, melyik területen mikor történik 
játszótérépítés. A választókerülete 2007-re volt betervezve, nyilván anyagi oka 
volt, hogy nem valósulhatott meg a tervezett játszótér. Saját választókerületi 
alapjából támogatta, hogy létesüljön játszótér. Ettől függetlenül a betervezett 
pénzre igényt tart, mert amit ő megfinanszírozott, azt más területtől vette el. 
Másik probléma volt, nem védte kerítés a játszóteret és vandál fiatalok 
állandóan pusztítottak, rongáltak. Bekerítette a játszóteret, kaput is tett rá, sőt 
két embert foglalkoztat, hogy az őrzés is biztosított legyen. Azt gondolja 
kifizetődőbb felvenni pár embert az őrzésre, mint a milliós károkat helyrehozni.  
 
Balogh Zoltán: Martin-kertvárosban egyre többen telepednek le. Az északi 
területen a Forgács utcai játszókert igen rossz állapotban van, a déli valamivel 
jobb. A Forgács utcai játszótéren volt egy körbekerített, leaszfaltozott rész, de 
megszűnt. A játszóterek megújításának csúszását megérti, de sajnos a sok 
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csúszásnak az a vége, hogy felnőnek azok a gyerekek, akik szeretnének 
játszani. Azt gondolja a megóvás mellett a szankcionálásra is hangsúlyt kellene 
fektetni. A vandálokat meg kell látványosan büntetni. Be lehetne térfigyelő 
kamerákat is vonni és elkapni a tetteseket.  
 
Hegedűs Andrea: A szirmaiak boldogok lennének, ha már ott tartanának, hogy 
a játszótér biztonságáról kellene gondoskodni. Több mint 10 éve egy alapítvány 
jóvoltából épült egy játszótér, de az évek során ez leamortizálódott. Az eredeti 
intézkedési terv szerint 2008-ban épült volna az EU-s játszótér. Valószínű 
2010-nél előbb erre nem kerülhet sor. Ha eljutnak a megvalósításig, a 
világításra és térfigyelő rendszer kiépítésére is oda kell figyelni. A 
játszóparkoknak társadalomformáló ereje is van, kiváló ismerkedési felület a 
környéken élőknek.  
 
Doszpoly Orsolya: Az intézkedési tervben talált egy pontatlanságot. A 
Szeretet utca kétszer szerepel a mellékletben, de a Szalag utca egyszer sem. A 
bizottsági ülésen nem tudta az előterjesztés képviselője megválaszolni azt a 
kérdését, miszerint milyen szakmai előkészítés előzi meg a játszóterek 
kiválasztását. 2008. májusában tárgyalta a testület a HÖF-CÉDE pályázat, 
melyben a Szeretetutcai játszótér, pedig a Szalag utca előrébb volt betervezve. 
Akkor Nagy László osztályvezető úr azt mondta, ez szakmai döntés volt. Ha 
valóban így volt, szeretne a szakmai döntés-előkészítés munkaanyagából egy 
példányt kapni. 
 
Polgármester: Az alapvető szakmai döntés arról szól, hogy sok játszótér 
kellene, de az önkormányzatnak nincs pénze.  
 
Csutorás Géza: Az EU-s játszóterekhez EU-s lakosságra lenne szükség. 
Valóban sok pénzbe kerül egy játszótér létesítése. Ez elgondolkodtató. Utána 
kellene nézni, hogy ez csak ajánlás, vagy előírás.  
 
Kovács Józsefné: Van egy városrendezési kategória: közpark, közkert és 
játszókert. A közkert része a játszótér. Tegnap az összes selyemréti játszóteret 
végigfényképezte. A Jubileumi játszótér, amit 2005-ben létesítettek, nincs olyan 
rossz állapotban, igaz körbe van kerítve. Tehát valamennyire megoldás. A 
lezárás viszont már gond, ki nyitná-csukná, ki ügyelne rá?  
Pénzügyileg a mai gazdasági helyzetben nem lesz pénz minden játszótér EU-
konformmá tételére.  
Családi házas övezetekre más előírások vonatkoznak, mint a bérházas, teres 
részekre.  
Amíg kisgyermekek vannak, addig fontos a családoknak a játszótér, ha 
megnőnek, jönnek a lakossági bejelentések, zaj van, ricsaj van. Nehéz 
igazságot tenni.   
A játszóeszközök karbantartását járhatóbb útnak tartja, mint sok EU-s játszótér 
építését. 
 
Dr. Varga László: A játszóterek kapcsán jogszabályok határozzák meg az EU 
csatlakozással milyen feltételeknek kell megfelelniük. Az tény, nem csak a 
miskolci önkormányzat küzd ezzel a problémával. Az intézkedési tervet végre 
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kell hajtani, a lehetséges forrásokat fel kell deríteni. Sok képviselő önerőből 
igyekezett megvalósítani a játszóparkok fejlesztését.  
 
Nyulászy Istvánné: Doszpoly Orsolya kérdésére reagálva elmondja 2006-ban 
azért ezt a helyet nevezték meg a majdani játszótér helyszínének, mert mellette 
található az iskola, óvoda és ez Hejőcsaba központja. Ha lehetne változtatni 
most, a Gárdonyi parkjába kérné a játszóteret.  
 
Szűcs Tamás: Mi alapján döntenek arról, melyik játszótér kerül felújításra és 
melyik nem? A Kassai utca felújított fa játszótere lett az EU-s játszótér, amiben 
nem volt logika, hiszen még jó állapotban volt és ráadásul 100 méteren belül 
három játszótér is található. Kérdése, mi lesz az elbontott játszóeszközökkel. 
Úgy tudja, a Városgazdának több forrása lesz az elbontásra, így gyorsulhat a 
folyamat. Esetleg az elbontandó és hasznosítható játszóeszközöket 
áttelepíthetnék az iskolákba.  
 
Sebestyén László: A választókerületében kettő játszótér is található, a Mátyás 
király úton és a Kőporos lakótelepen. Az utóbbi helyen a dühöngő kerítésének 
felújítása megkezdődött és hamarosan befejeződik a kivitelezés. Szebeni Péter 
képviselőtársa és a hivatal közreműködését ezúton köszöni. Kéri, - bekalkulálva 
a csúszást - de tavasszal az idei színvonalat hozza a két játszótér.  
 
Dr. Hardonyi András: A Honfoglalás parkban, a civilekkel közösen olyan 
ligetet alakítottak ki, amely gyermekbarát és sok funkciót betölt. Telepítettek egy 
fa játszóteret, amit egyszerűen elloptak. Kéri, ha eléri ezt a területet a felújítás, 
ne fából készült játszóeszközöket rakjanak ki. Nem érti, Dunántúlon miért nincs 
ennyi rongálás. Nem kamerák kellenének, az emberek hozzáállásán kellene 
változtatni.  
 
Riba Istvánné: Szűcs Tamás képviselőtársa arról beszélt, hogy a lebontott 
eszközöket hogyan lehetne intézményekbe bevinni. Sajnos ezek a 
játszóeszközök nem felelnek meg az EU-s előírásoknak. Az óvodai, iskolák 
játszótereit is felül kell vizsgálni, erre előírás van. Kérdezi, ez a folyamat hol 
tart?  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A játszóterek jól szimbolizálják 
Miskolc közbiztonságával kapcsolatos problémáit. Most engedményre van 
szükség, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben ne költsenek súlyos milliókat 
arra, hogy megállapítsák szabványos, vagy sem egy eszköz. Sajnos Szűcs 
Tamás javaslata nem járható. Szomorú ez, mert nem emlékszik arra, hogy az 
édesanyja emberjogi ombudsmanhoz ment volna, amikor ő kisgyermekként 
leesett az almafáról.  
Kéri, nézzék meg mi a büntetési szankció, ha nem EU-s játszótereket 
telepítenek, amelyek használhatóak és biztonságosak. Kizárják 
Magyarországot az EU-ból?  
40 perc ebédszünetet rendel el. 
 

--- Ebédszünet után. --- 
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18. sz. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc város közvilágítási helyzetéről 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, a napirendi ponthoz előterjesztői 
módosító indítványt nyújtott be.  
Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalásakor elhangzott érveket valamint 
a Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság kapcsolódó módosító 
javaslatait figyelembe véve került kidolgozásra az előterjesztői módosító 
indítvány.  
Szavazáskor így már nem kell külön a bizottsági módosítókról szavazni.  
A változtatás indoka: 
Az határozati javaslat 1. pontjánál az áramvásárlásra vonatkozó szerződés 
megkötése és az aktív elemekre vonatkozó karbantartás nem közbeszerzés 
köteles, ezért az áramszolgáltatóval történő tárgyalást nem célszerű 
automatikusan kizárni. (Ez a Gazdasági Bizottság módosító indítványával 
megegyezik.) 
A határozati javaslat 2. pontjánál az áramszolgáltató tulajdonában lévő 
lámpatestek cseréje sem egyértelműen közbeszerzés köteles, ezért itt sem 
célszerű kizárni az ÉMÁSZ Rt-vel lefolytatandó tárgyalást. (Ez a 
Városfejlesztési Bizottság módosító indítványával megegyezik, de az eljárást az 
előbbi okok miatt nem határozza meg.) 
A határozati javaslat 3. pontjánál említett energia takarékossági fejlesztés 
közbeszerzési kiírásának összeállításáig célszerű az üzemeltetési kérdésekre 
figyelemmel lenni, ezért ennek az eljárásnak a kiírását 2009. március 31-ig 
lehet reálisan prognosztizálni. (Ez a Városfejlesztési Bizottság módosító 
indítványával megegyezik, de az határidő vonatkozásában eltérő javaslatot 
tartalmaz az előbbiek miatt.) 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosítójával 

együtt egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság módosítójával együtt támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Bartha György: A hibabejelentéssel kapcsolatban elmondja, a javítással 
problémák vannak. Az adott hibát a megadott 40-es számra bejelentik, eddig 
rendben is van. A probléma ott adódik, amíg a javítás megtörténik. A cégnek jó 
volna a 72 órás határidőt legalább betartani. 
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Zámbó Tiborné: A közvilágítási lámpák égőcseréje igen lassan valósul meg. 
Előfordul, hogy több hónapig kell várni, míg kicserélnek egy égőt. 
A kapcsolószekrények és egyéb árammal kapcsolatos műtárgyak nincsenek 
rendszeresen karbantartva, ami balesetveszélyes helyzetekhez vezethet, 
hiszen ezek a szekrények nem mindig zártak. 
 
Csordás Mihály: A közvilágítást szolgáltató oszlopok aljában találhatóak azok 
a biztosítékok, amelyek a lámpatestek központi hálózatról történő leválást 
szolgálják. Sajnos a záró ajtókat megrongálják és mivel a talajhoz közel 
vannak, így igen balesetveszélyes lehet a gyermekek számára is, ha 
akaratlanul belenyúlnak.  
 
Polgármester: Újra feldolgozott gumiból készült aknafedlapokról tárgyalt Orosz 
Lajos alpolgármester úr az ostravaiakkal, abban a reményben, hogy azokat 
nem lopják el. Valami hasonló megoldást kellene itt is kialakítani. 
Megadja a szót az ÉMÁSZ képviselőjének. 
 
Szepes István: A miskolci ÉMÁSZ-nak rendkívül fontos a város 
közvilágításának megítélése. Az ÉMÁSZ információs rendszert is működtet, de 
több képviselő is rendszeresen megkeresi a bejelentésekkel. A hibabejelentés 
az az információs rendszer, ami azt szolgálja, ne vesszen el információ és 
minden hibára reagáljanak. Jelenleg 3064 bejelentése van november 18-ig az 
ÉMÁSZ-nak. Az előző évekhez képest a javulás azért látszik. A közvilágítást az 
ÉMÁSZ üzemelteti, az viszont igaz, alvállalkozóval dolgoznak.  
Az elosztó szekrények kritikája jogos. Elosztó szekrény cseréket is jelentős 
számban végeznek, sőt graffiti mentesítéssel is foglalkoznak.  Az oszlopok 
festése viszont pozitív.  
 
Dr. Hardonyi András: Fontos lenne azt tudni, ki veszi fel a probléma 
bejelentést. Tervszerű karbantartás biztos van az ÉMÁSZ-nál. Ezt azért 
mondja, mert nem hiszi, minden egyes égő kiégését be kell jelenteni, bizonyára 
felülvizsgálják a lámpaállományt rendszer jelleggel.  
Néhány utca azért sötét, mert a fák eltakarják az égőket. A Városgazdával 
közösen esetleg meg lehetne oldani ezt a helyzetet.  
A Honvéd utca nagyon régen megérett egy világításkorszerűsítésre, volt már 
szó róla, de sajnos nem valósult meg. 
 
Balogh Zoltán: Martin-kertvárosban oszlopcserék is felmerültek a trafóházak 
cseréjekor. A keletkezett földkupacot a Bornemissza utcából mikor szállítják el? 
Kérdése, az ellenőrzést miért nem sötétben végzik? Pénzbe kerül az is, amikor 
fényes nappal égetik az utcai világítást. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A csoportpraxis kialakításánál a 
vasgyári sztk-ban kerül elhelyezésre több háziorvos. Jelentős kérés a 
közbiztonság megteremtése szempontjából, hogy az sztk és az elérhető 
megállók között a közvilágítás megoldják. 
A díszkivilágításban való közreműködését az ÉMÁSZ-nak megköszöni.   
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19. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató a Miskolc Megyei Jogú Város Idősügyi 
Tanácsának munkájáról 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az Idősügyi Tanács igen jelentős szerepet 
játszik a város életében. Annak tükrében mondja ezt, hogy most zárták le az 
idősek havát, számos sikeres rendezvénnyel. Az idősbarát önkormányzatnak 
igyekeznek eleget tenni és megfelelni. A generációk házában az Idősügyi 
Tanács állandó elhelyezése biztosított, ügyfélfogadással, helyiséggel. Az 
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság ülésén is képviselteti magát   a 
tanács.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. A nyugdíjasok képviseletében állandó részvétellel 
bír egy fő az üléseken. Ezen a rendszeren nem kíván változtatni. Arra nincs 
lehetőség, hogy egy pénzfelosztásos napirendnél például 20-25 fő ott 
legyen. Ezen az alapon a Fogyatékosügyi Műhely és más civil szervezet is 
élhetne ezzel a lehetőséggel.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság     egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását.  

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az Idősügyi Tanács elnökeként a tanácsot 
kell, hogy képviselje, illetve az általa megformált véleményt.  
 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az 5. sz. déli iparterület és a 

Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő 
csemetekert értékesítésére 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: A Miskolc Holding Zrt. több érdeklődést regisztrált befektetési 
célú ingatlanok iránt, melyeknek egy részére vételi szándéknyilatkozatot is 
kapott. Tekintettel arra, hogy több viszonylag nagyobb volumenű (akár 20-30 
ha) területre vonatkozó megkeresése is van, kedvező esetben a Mechatronikai 
Ipari Park területén kívül más kiajánlható iparterületre is szükség lesz, mely az 
5-ös számú déli iparterülettel biztosítható.  
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A Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő csemetekertre pedig konkrét 
fejlesztési elképzeléssel rendelkező érdeklődő jelentkezett.  
A sürgősséget továbbá az is indokolja, hogy egyes befektetők érdeklődésüket 
2009. áprilisáig tartják fenn. Az előterjesztéshez módosító indítványt terjesztett 
be.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Elhangzott, az előterjesztéssel kapcsolatban az ellenzék félreért 
valamit. Azt gondolja, amit Dr. Halmai Gyula elmondott és az anyagban leírtak 
nem fedik egymást. Az előterjesztés arról szól, hogy két ingatlant értékesítenek.  
Amiről vezérigazgató úr beszélt, úgy szólt volna, hogy pályáznak az ingatlan 
infrastruktúrájának kiépítésére. Megteremtik a lehetőségét annak, hogy ha 
időközben érdeklődő jön, értékesíthető lenne, x áron. Az előterjesztés nem erről 
szól. Ha azért kellett az árat megjelölni, hogy tudják, mihez képest adják a 
kedvezményeket, akkor a leginkább eladható mechatronikai ipari park m2-re 
kiszámított ára miért nem szerepel? Közbenső értékesítés formájában 
lehetséges-e ingatlan befektetőknek, vagy bárki másnak eladni? 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Zubay 
Zoltánnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Zubay Zoltán: A hagyományos ingatlanértékesítési módon túl a MIK Zrt. a 
Holdinggal közösen arra tesz javaslatot, hogy meghatározott ingatlanok 
esetében a Holding vezetése tárgyalásokat folytathasson befektetőkkel. Kettő 
ingatlanra tesz javaslatot e vonatkozásban az előterjesztés. Az eladói oldalról 
tárgyalásokat folytató félnek a felhatalmazásokkal rendelkeznie kell ahhoz, 
hogy adás-vételhez vezethessen az ügylet. A korábbi ingatlanok értékesítési 
módját máshogy jelölte meg a Közgyűlés, nevezetesen a kétfordulós nyílt 
eljárásról van szó.  
 
Polgármester: Kizárható-e az, amit Juga György is kérdezett, hogy 
gyakorlatilag dealerek bekapcsolódjanak a rendszerbe? Nem ezért szerezték 
meg ezeket a területeket.  
 
Dr. Zubay Zoltán: A tárgyalásból nem zárhatóak ki, de ez a felhatalmazás az 
adás-vétel megkötésére nem ad lehetőséget.  
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Forgács u. 18. sz., illetve 

a Miskolc, Augusztus 20. u. 12. sz. alatti 
ingatlanok jelzáloggal történő 
megterhelésére  

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatási kistérségi szintű 
feladatellátása érdekében 
intézményfenntartó társulás létrehozására, 
valamint az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítása 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Polgármester: Megadja a szót Szilágyi Gizella elnök asszonynak, tegye meg a 
szóbeli kiegészítését és indokolja, miért volt szükséges a most kiosztott 
módosító indítvány beterjesztése.  
 
Szilágyi Gizella: Az előző Közgyűlésen döntöttek a házi segítségnyújtás 
kistérség keretében végezhető szociális feladatok közé történő bevételéről. A 
bizottsági vélemény ismertetésekor már akkor kérte, hogy a feladat-ellátási 
tervezetet bizottsági szinten láthassák. Ahhoz, hogy a kiegészítő normatívát 
január 31-ig meg tudják igényelni sürgősséggel kellett beterjeszteni az anyagot. 
Az érintett Iránytű és a Családsegítő csak ma délelőtt véleményezte az 
előterjesztést. A kiosztott módosító indítvány a kistérséggel leegyeztetett 
álláspontot tartalmazza.  
Ügyrendi javaslata, a végszavazást a decemberi Közgyűlésen tegyék meg. A 
két érintett intézmény ugyanis a mai napon még nem rendelkezik működési 
engedéllyel. A decemberi Közgyűlésre már jogosultak lesznek az intézmények 
a feladat ellátására.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot.  
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 18 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 

 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc tagságára a Hejőmenti 

Településszövetség Közhasznú Egyesület-
ben 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: A kezdeményezés a Hejőmenti települések összefogását 
célozza.  Lehetséges kerékpárút összeköttetés megvalósítása az érintett 
települések között. Miskolc 3 településrésszel, Tapolcával, Hejőcsabával és 
Görömböllyel érintett. A kezdeményezés egyébként Miskolc-Tapolcáról indult. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyulászy Istvánné: Hosszas előkészítés után november 5-én megalakult a 
szövetség, Orosz László úr vezetésével, 12 alapító taggal. Miskolc-Tapolca 
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sem nevében sem lakossági összetételében nem hasonlít Hejőkürtre, de közös 
bennük a Hejő patak. Tapolcáról indul a Hejő és Hejőkürtnél ömlik a Tiszába.  
A szövetség célja a Hejő óvása, tisztán tartása. A patakban 12 védett halfaj él. 
A HTSZ az Egyetemet felkereste, az Egyetem pozitívan állt a kérdéshez és 
írásban nyilatkozatot tett, melyen támogatását fejezte ki. Az Öko-kör is 
támogatja a HTSZ-t. 
A patakban a vízi sport megteremtése, bicikli út kialakítása, horgászat 
támogatása, szabadidős tevékenységek szervezése mind célja a HTSZ-nek.   
 
Kocsis Levente: A HTSZ kezdeményezést maximálisan támogatja. Kéri 
Polgármester úr közreműködését abban, hogy elsőként pályázhassanak a 
kerékpárutakra.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  

 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrész 

közbiztonságának javítására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: Az elmúlt néhány hónapban olyan helyzet alakult ki Miskolcon, 
melyre nem lehetett előre felkészülni. A Rendőrség, a Közterület-felügyelet és a 
Polgárőrség mindent elkövetett és elkövet a bűnmegelőzésért, de egy újfajta 
bűnözési mód és egy eddig Miskolcon szinte ismeretlen – a közösségi 
együttélés alapvető normáit semmibe vevő – rendzavarás jelent meg.  
Sok esetben a zaklatás a házak falain belül és nem a látható közterületeken 
történik.  Egyes esetekben – az eddig csak a falvakra jellemző – családi 
bűnelkövetésről beszélhetünk.  Egyre erőszakosabbak a bűnözők, akiknek a 
védtelen idős emberek és a gyerekek az első számú célpontjai.  
Egy normális társadalomban elfogadhatatlan, hogy egy jól behatárolható 
kisebbség rettegésben tartsa a többséget csak azért, mert a jog nem tud mit 
kezdeni a kialakult problémával. 
Érzékelve a kialakult helyzetet, és meghallgatva az Avason élő miskolciak 
panaszát, a város vezetése úgy döntött visszaállítja a rendet az avasi 
városrészben. Budapesti (V. XI. kerület) példára Miskolcon is megalakul a 
Városőrség. 
Miskolcon a rendőri állomány hatékony, de a bűnmegelőzés esetében 
érzékelhető, hogy a létszám nem elégséges. Gyakran elvezénylik a rendőri 
állomány egy részét a városból, ezért nem tudják ellátni folyamatosan a plusz 
feladatokat. 
A Közterület-felügyelet munkatársait és családtagjaikat rendszeresen 
megfenyegetik, munkájukat ellehetetlenítik, munkaidejük korlátozott (éjszaka 
nincsenek jelen). 
A polgárőrség önkéntes szervezet, akik nem tudnak 0-24 órában szolgálatot 
teljesíteni. 
Ezért egy folyamatosan rendelkezésre álló a Rendőrség, a Közterület-felügyelet 
munkáját kiegészítő és a lakosságot segítő szervezet létrehozására van 
szükség. 
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Az Avasi Városőrség 30 fővel, 3 gépkocsival és egy felszerelt 
diszpécserközponttal kezdi meg munkáját. Ebből 10 ember folyamatosan (0-24 
órában) a városrész utcáin teljesít szolgálatot. 
A Városőrség a Rendőrség és a Közterület-felügyelet munkáját egészíti ki, de 
önállóan is hívható.  
A Városőrség – ha a lakók kérik – bemennek a lépcsőházakba is, ahol 
bűnmegelőző, figyelmeztető tevékenységet végeznek.  
A Városőrség kiemelt figyelmet fordít az iskolák megfigyelésére különös 
tekintettel a reggeli és délutáni órákra.  
A Városvezetés elvárja, hogy decemberben a Városőrség a társszervekkel - 
nagy hangsúlyt fektetve a Polgárőrségre is - több összehangolt akciót hajtson 
végre az Avason.  Nem megengedhető, ami jelenleg az Avason folyik.  
A kiválasztott cég – a SAFETY SECTOR - Magyarországon jelentős 
referenciákkal rendelkezik e területen. (Budapesten az V. és a XI. kerületben.) 
Az Avasi Városőrség november végén kezdi meg munkáját és - kísérleti 
jelleggel – 2 hónapig végzi ezt a tevékenységet. A tapasztalatok alapján 
döntenek majd a tevékenység jövőjéről. Más városrészben is vannak hasonló 
problémák. A kormányzat felé kezdeményezni fogja, hogy központi források is 
álljanak rendelkezésre az ilyen szervezetek részére. A mostani gazdasági 
helyzetben fontos, hogy ami kis érték van, azt próbálják megvédeni. Azt 
gondolja, ezt várják tőlük az emberek. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztést 
pozitívan értékeli. A kidolgozásban tevékenyen részt vett. Áprilisig az Avas a 
statisztikai adatok tükrében a legbiztonságosabb része volt a városnak. Az 
országban először Rogán Antal V. kerületi polgármester úr vezette be és 
sikeresnek bizonyult a szervezet felállítása. 
Senkinek nincs joga bedobni egy ablakot kővel és betörni egy 6 éves kislány 
fejét vele. Nincsen senkinek joga ahhoz, hogy benzines palackot dobjon be más 
lakásába. Ahhoz szintén nincs joga senkinek, hogy egy tanárembert megöljön a 
saját gyermeke szeme előtt. Az intézkedő rendőrre kapával, kaszával rátámadni 
szintén nem jog, ahogy ez Perecesen megtörtént. Nincs senkinek joga ahhoz, 
hogy a megyei kórház főorvosát majdnem meglincselje, miközben két 
kisgyermek életét igyekszik megmenteni. És ahhoz sincs senkinek joga az 
Avason, hogy a lakótelepen élő emberek életét ellehetetlenítse. 
Avasi képviselőként nagyon sok segítségkérő levelet kap. A fészekrakó 
program keretében családok, barátok költöznek be és italozó, zajos életet élnek 
ellehetetlenítve az eddig békésen élők mindennapjait. Két levélből idéz. Az 
egyik lakó, amikor lement az alatta élő csapathoz, mert már elviselhetetlen volt 
amit műveltek, életveszélyesen megfenyegették és végül az idős embernek 
kellett elmenekülnie.  
Eddig a padokat kemény pénzekért kihelyezte, hogy az idősek, kismamák 
leüljenek. Ehelyett, most szedi fel a padokat, mert ide gyűlnek össze esténként, 
napközben és megy a hangoskodás, italozás. Ugyanez zajlik a 
pingpongasztaloknál is. A közterület-felügyelőket nem lehet kitenni 6-8 ital 
befolyása alatt álló randalírozónak. A városőrség 24 órás szolgálatában bízik, 
megoldja a problémát. 

 39 



A város rendőrkapitányság közreműködésével a közelmúltban az Avast 
megszondázták. A garázsboltokat, kocsmákat feltérképezték és a jövőben is 
lesznek ilyen akciók.  
Nem megengedhető, hogy akik 25-30 éve az Avason élnek, azokat űzzék el 
ilyen zűrős egyedek.  
Az Avason 480 lépcsőház található. A közös képviselőket felkeresték a 
rendőrök, hogy küldjenek be kulcsokat. 31 kulcsot küldtek be. Ha baj van, 
rendőrt kiáltanak, de a megelőzésben nem vesznek részt. Ez felháborító.  
  
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Egyetért Fodor Zoltán 
képviselőtársával és Polgármester úrral is a helyzetértékelésben. 
Mindenképpen meg kell oldani a helyzetet. Tűrhetetlen a kialakult helyzet, 
megszeretett lakóhelyükről becsületes embereket nem üldözhetnek el az ilyen 
garázda elemek. Kicsit szélesebb összefüggésbe helyezve a történetet, 
elmondható, 2008-ban állt elő olyan jogszabályi környezet, amelyben 
előfordulhatnak ilyen helyzetek. Bankok, ügyvédek közreműködésével 
valósulhat meg az eljárás, amely lesújtó erkölcsi képet fest a világról. Normális 
világban, normális országban ilyen nem fordulhat elő. A törvényeket be kell 
tartatni, minden eszközt igénybe kell venni. Ki kell deríteni az ügyletek 
hátterében álló folyamatokat, embereket.  
Igen kemény választ kell adni a nem fizető, antiszociális magatartást tanúsító 
beköltözők viselkedésére. Az avasiaknak ma van szükségük fellépésre. Szigorú 
közrendvédelem lehet az egyetlen eredményre vezető megoldás. Vajon a 
mostani javaslat a legjobb? Normális államban önkormányzati, állami szervek 
látják el ezt a feladatot. A mostani indítvány feszegeti a törvényes kereteket, 
nem egészen 100%-os. Az igazi megoldás kellő számú rendőr lenne jól 
felszerelve. A rendőrséggel szerinte megérne még egy tárgyalást lefolytatni, 
hiszen végez ilyen szolgáltatást, lehetne külön megállapodást 
városrészvédelemre kötni. Rossz irány, ha egy önkormányzat is magán őrző-
védő cégtől várja a biztonságot. Ha most nincs megoldás, természetesen 
támogatja a városőrséget, de ne zárják ki a rendőrségi megoldást.  
Hogyan lehet 20 milliós megbízási szerződést célzottan odaadni egy cégnek, 
úgy, hogy mindenféle közbeszerzést kikerülnek? 
Olyan megoldások után kapkodnak, amelyek nem teljes körűen elfogadhatóak 
és nem teljesen törvényesek. A saját maguk törvényességét is figyelembe kell 
venni.  
 
Fodor Zoltán: Fontos dolgokat mondott Juga György képviselőtársa. Miért 
városőrség? Ez volt az első, amit a rendőrséggel végigbeszéltek. A rendőrség 
nem vehet részt a városőrségben, csak diszpécserszolgálatban lehetnek 
benne. A túlóráik is meghatározottak, nem lehet többet vállalniuk. Az ügyészség 
vizsgálódjon, személy szerint az ügyészségnél megtette a feljelentését. Ez a 
része nyilván nem olyan látványos. Az agresszió csak agressziót szül. A 
törvény erejével kell fellépni. Ne próbáljon senki önálló akcióba fogni.  
 
Nyírő Pál: A gond, probléma már elhangzott. A városban máshol is van 
probléma, ilyen a Komlóstető is. A fiatalok a játszótéren az iskola környékén is 
összeverekednek. Komoly gondok vannak Lyukóban is. Azt azonban el kell 
mondani, nem most alakult ki a helyzet, ez egy folyamat eredménye, ami onnan 
indult a rendszerváltozáskor, hogy sok ember elveszítette a létbiztonságát, 
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majd sokan a családjukat és egészségüket is. Fontos az is, hogy milyen 
életvitelt folytatnak azok az emberek, akikkel a legtöbb gond van most, és akik 
ráadásul mértani haladvány szerint szaporodnak.  1998-2002. között is voltak 
gondok, amiket a segély rendszerint megoldott, de az irány nem lett jobb, a 
problémák nem oldódtak meg. Nincs mire várni, az önkormányzatnak 
kötelezettsége van a közbiztonság terén. Mára kevésnek bizonyultak az eddigi 
lépések. El kell indulni, meg kell nézni milyen eredményt hoz a városőrség. 
Közösen kell tenni az avasiak biztonsága érdekében. Vannak olyan törvényi 
hiányosságok, amelyek 1989-től kimaradtak. Érdekes ki a rab manapság, aki 
bent van, vagy aki kint. A törvény szigorára van szükség. Nem lehet 
pénzkérdés az élet és vagyon védelme. 
 
Bazin Géza: A kezdeményezést pozitívnak tartja. Sajnos Perecesen is vannak 
olyan részek, olyan közös udvarok, ahol az ott élők nem tudtak beilleszkedni a 
társadalomba. Bízik abban, hogy ha a várőrség beváltja a hozzá fűzött 
reményeket, Perecesen is szolgálatot teljesíthetnek. Reméli a polgárőrség és 
mezőőrség létszámának növelését.  
 
Fábián István: Azzal egyetért, hogy a közbiztonságért tenni kell az Avason, de 
arról nincs meggyőződve, hogy ez a lehető legjobb megoldás. Havi 10 millió Ft-
ért, a kísérleti időszakban 20 millió Ft-ért alkalmaz a város egy biztonsági céget. 
Ez egy évben 120 millió Ft. A kezdeményezés jó, csak máshonnan közelíti 
meg. Egy rendőr 3-3,5 millió Ft-ba kerül évente, vagyis akár 30 fővel lehetne a 
rendőrség állományát bővíteni. A rendőrök tekintélye nagyobb, mint egy 
biztonsági szolgálat nem teljes körű jogosítvánnyal rendelkező embereinek. 
Fodor Zoltán képviselőtársával egyetért, hozzá is hasonló panaszok érkeznek a 
lakosság felől.  
A térfigyelő kamerák bővítését jó iránynak tartaná.  
A cég az V. területben jó eredményeket ér el, ez tény, de nagyon merész dolog 
összevetni Miskolccal Budapest belvárosát. Szerinte 2 hónap próbaidő alatt 
áttörő eredményt nem érnek el.  
 
Csordás Mihály: A 17. választókerület is fertőzött ezen a területen. Az avasiak 
problémája nyilván más, mint egy kertvárosi részé. Az Avason pontszerűen 
jelentek meg a problémák, felborítva az ott élők mindennapi nyugalmát. Egy-két 
ember nem megoldás arra, amikor tömegesen jelennek meg a vandálok. Ez 
utóbbi jellemzi a 17-es választókerületet. Kormányzati szinten a városi 
rendőrséget, mint fegyveres testületet kellene támogatni.  
 
Dr. Varga Zoltán: A probléma csúcsáról van szó, amit ma kezelniük kell. A 
probléma mélyebben gyökerezik. Kényszerintézkedések álltak korábban a 
rendőrség rendelkezésére, a rendőrhatósági felügyeletet és a kitiltást említi. Az 
előbbi megszűnt, az utóbbi bírósági kitiltás formájában ma is él. Akkor rend van, 
amikor a rendőrségnek van stabil politikai támogatása arra, hogy a jogi 
lehetőségeivel élhet és beavatkozhat annak érdekében, hogy a közbiztonságot 
helyreállítsa. Amikor politikai hatások és ráhatások érik az ügyészséget, 
rendőrséget, igazságszolgáltatást, amikor egy rendőr első gondolata, hogy 
adott esetben egy területen eljárás foganatosítása közben, ez a tevékenysége 
milyen megítélés alá fog esni, nincs meg a kellő hatékonyság. A 90-es évek 
végén az önkormányzati rendőrség gondolata lekerült a palettáról. Újra kellene 
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gondolni a létjogosultsági kérdéseket. Nem kísérleti jelleggel kell tekinteni erre a 
megoldásra, majd meglátják mi lesz a hatása. Ha elérik azt, hogy több eljárást 
kezdeményeznek, akkor már tettek valamit. Ez pedig más tevékenységekhez 
vezethet a jog területén is. Bírói úton a kitiltás járható út.  
Az előterjesztés arra irányul, hogy a város nyugalma, biztonsága 
megteremtődjön.  
 
Dr. Hardonyi András: A városvezetésnek kötelessége a kezdeményezés 
átvétele, ez megtörtént. Ha nem teszik meg ezt a lépést, mulasztást követnek 
el. Az, hogy mennyire lesz sikeres ez a fajta szereveződés, majd elválik. Nem 
kérdés, hogy az Avason kell megvalósítani a városőrséget. Amíg a rendőröknek 
nincs szélesebb lehetősége, amíg a jognak nincs nagyobb visszatartó ereje, 
sajnos szélmalomharcot vívnak.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Nem csak közbiztonságról van 
szó, hanem pattanásig feszült helyzetről. Meg akarják akadályozni a robbanást. 
Nagycsécs, Olaszliszka példáját említi. Az ország nagyobbik részén azt sem 
tudják, miről beszélnek, hiszen ott nincsenek ilyen problémák. A beilleszkedési 
folyamatot szeretnék, ha felgyorsulna. Arról is szó van, hogy tűrhetetlen, csak 
azért mert valaki idős vagy gyenge, fel lehet lökni, ki lehet rabolni. Lehet, van 
jobb megoldás, de most gyorsan kellett cselekedni, nem volt más lehetőség. 
Amerikában, ahol a társadalmi probléma hihetetlen kiélezett volt, mégis 
lecsökkentették a bűnözést, megoldták a helyzetet. Érdekes ez a megoldási 
mód nem jött át. Valószínű a mostani javaslat ki fogja verni néhány esetben a 
biztosítékot. Sopronban azt sem tudják, miről beszélnek, de itt helyben 
megoldást kell találniuk. A városon közrenddel foglalkozó szerveket meg kell 
erősíteni. Kisebbségek vezetőivel is leült tárgyalni. A beilleszkedetteknek igenis 
legyen biztonsága. A parázs a hamu alatt izzik, csak erről nem mernek 
beszélni. A beilleszkedett is kap a gyűlöletből. Az a közvélemény, ami rendet és 
biztonságot akar, az mögöttük áll, ebben biztos, mert megelégelték az emberek 
a bizonytalanságot, a félelemben, rettegésben tartást. Tenni kell, mert egy nap 
halogatásra sincs mód.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  úr vezeti. --- 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Kht. működési 

feltételeinek biztosítására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A sürgősséget az indokolja, hogy ha nem 
kap anyagi fedezetet a Kht., nem tudja befejezni a még le nem zárt pályázatát, 
illetve nem tudja kiegyenlíteni a lezárult projekthez kapcsolódó szállítói 
számlákat. Ezzel veszélybe kerülne két olyan pályázat, melyek összértéke 
1.016.657eFt.   
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Látássérültek Észak-
Magyarországi Regionális Elemi és 
Foglalkozási Rehabilitációs Központja 
Alapítvány elhelyezésére 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – 

Régiposta u. 2. sz. alatti 
ingatlanegyüttes önkormányzati 
tulajdonba történő átadására vonatkozó 
igény bejelentésére   

 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A közérdekű bejelentések, 
interpellációk tárgyalása következik.  
 
Bartha György: Spottanácsnokként két sportsikerről számol be. Októberben az 
MVSC judósa Gáspár Eszter, Varsóban a Junior Európa Bajnokságon második 
helyezett lett, novemberben Thaiföldön a Junior Cselgáncs Világbajnokságon 
pedig harmadik. 16 éve nem volt ilyen sportsiker a városban.  
Az sportolónak és edzőjének – képviselőtársának - Illyés Miklósnak gratulál a 
szép eredményhez.  
  
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Gratulál a maga és a Közgyűlés nevében 
Gáspár Eszternek és Illyés Miklósnak. További sportsikereket és jó egészséget 
kíván mindkettőjüknek. 
 
Kovács Józsefné: Három témában szól hozzá. Konkrétan szeretné tudni, hogy 
a városvezetésnek a MÁV vezérigazgatósággal a MÁV telep ügyében folytatott 
tárgyalásai hol tartanak. Úgy tudja, a Holding kapta meg ezt a feladatot, annak 
idején Bernáth úr volt a kihelyezett koordinátora az ügynek. A lakossági 
fórumon többen is szerettek volna a MÁV telepről információhoz jutni, de nem 
tudott nekik mit mondani. Kéri ezért sürgősen tájékoztassák, hol tartanak az 
egyeztetések.  
A Zöld Nyíl kiadvány nagyon szakszerű és jó. A miskolci polgárok azonban nem 
tudnak erről. Egyelőre a projektről a lakosság még nem eléggé tájékozott.  
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Kéri, vizsgálják meg plusz megálló beépítését a Tiszai pályaudvar felől a 
Selyemréti Strand és a Soltész Nagy Kálmán utcai megállók közé. Tudja, hogy 
nem aktuális még ezen kérdés konkrét megoldása, csak szeretné időben 
jelezni.  
Az előző Közgyűlésen a Városgazda Kht. részéről azt az információt kapta, 
hogy a levelek begyűjtése megkezdődött. A kht-nak kevés a munkaerő-
kapacitása erre a feladatra, ez tény. Megköszöni azoknak a társasházaknak és 
lakásszövetkezeteknek a munkáját, akik a lehullott leveleket összegyűjtötték 10 
méteres körzetükben. Az összegyűjtött kupacokat kéri vitesse el a Városgazda 
Kht. 
Sokat beszélnek arról, Miskolcon munkanélküliség van. A lombgyűjtésre, a 
hólapátolásra fel lehetne venni idénymunka jelleggel embereket az őszi, téli 
szezonban a Városgazda Kht-hez.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap.  
 
Bazin Géza: Az Újgyőri főtéren reggelente a forgalom besűrűsödik. Két 
forgalomirányító lámpa működik Diósgyőr felől a főtérig. Két-három 
zöldhullámmal lehet itt átjutni. A gyalogosok tovább bonyolítják a helyzetet. 
Vagy a gyalogosok várnak, amíg a gépkocsisor átengedi őket, vagy fordítva. 
Jelzőlámpával nem nagyon lehet a dugót megszüntetni, hiszen körforgalomról 
van szó. Jó megoldás lenne szerinte legalább a reggeli órákban rendőri 
jelenlétet biztosítani. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap.  
 
Tavaszi Zsolt: A Vadaspark látogatói egy meglepő dologra hívták fel a 
figyelmét. A Vadaspark területén több nagy értékű száz év körüli tölgyfát vágtak 
ki. A fák nem voltak útban, nem voltak betegek. A hivatal illetékesét 
megkereste, mi indokolhatta ezt a döntést. A felkeresett ügyintéző a 
fakivágásról nem is tudott. A fák nem közterületen vannak, ez tény. Kérdése, ki 
dönthet és milyen eljárás keretében arról, hogy kivághatnak-e fát a 
Vadasparkban.  
Mi indokolta ezeknek a fáknak a kivágását? Jelentős eszmei és anyagi 
veszteség keletkezett ezáltal. Ha nem szabályozott kérdésről van szó, 
mindenképpen rendezni kellene ezt a kérdést.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 

Balogh Zoltán: A Forgács utcában az ingyenes felnőtt oktatási központ 
udvarában 6-8 magas fa található. Körülbelül 10 hónapja azt kérték a 
környéken élők, hogy a fákat metsszék meg, gallytalanítsák, mert 
balesetveszélyessé válhat vihar esetén, ha a nagyobb ágak letörnek. Az volt 
eddig a probléma, hogy nem tudták, kinek a tulajdonában van az ingatlan. A 
Környezetvédelmi Osztályon sem tudták ezt megmondani. Időközben kiderült, 
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az önkormányzat a tulajdonos, a csonkítást így a Városgazda végezheti el. Kéri 
ez mielőbb történjen meg. 
A Csokonai utca felújítását 2008-ra ütemezték. A 3A-s autóbusz is közlekedik 
ezen az úton. Nagyon rossz minőségű az aszfalt. 
A Forgács utca – Balaton - Velence utcák kereszteződésénél a sarkon 
hatalmas méretű kátyú éktelenkedik. Lassan már ki sem lehet kerülni olyan 
nagy és mély. Az előző Közgyűlésen is volt már erről szó, Orosz Lajos akkor 
megígérte egy héten belül megcsináltatja, de ez azóta sem történt meg.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Riba Istvánné: Az MVK Zrt-nek megköszöni, hogy a lyukóvölgyi polgárőrség 
számára két korlátlan bérletet biztosított. Reméli a buszon kialakult 
konfliktusokat sikerül megszüntetni ezáltal. 
A görög emlékműnek és a térnek a lakosság is nagyon örül. Jó hatással van Új-
Diósgyőr fejlődésére is.  
Az Andor úti forgalmi rend megváltoztatására lakossági aláírásgyűjtést 
kezdeményeztek a választókerületében élők. Bazin Géza említette az 
előzőekben, mennyire bedugul reggelente a forgalom az Újgyőri főtéren. Sok 
diósgyőrinek menekülő útvonal volt az Andor utca. A forgalmi rend 
megváltozott. Tudomásul kell venni azt a helyzetet, hogy az útszakasz 
balesetveszélyes. Javasolja, a következő év költségvetésébe az Andor utca 
járdaépítését és útfelfestését emeljék be.  
A Testvériség utca lakossága jelezte, Lyukó felé sok olyan nagytestű jármű 
közlekedik a bánya rekultivációja miatt, amelyek az ott élőket zavarják és 
ráadásul a házakat is rongálhatják. Kéri rendeljenek el forgalomszámlálást, 
valamint a Közútkezelő által korábban megígért súlykorlátozó táblát helyezzék 
ki.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Ismeretei szerint az Andor utca lakosai kérték a forgalmi rend 
megváltoztatását, pont a surranó pálya miatt. A lakosság türelmét és 
megértését kéri, ha a Zöld Nyíl projekt elindul, mivel valószínűleg jelentős 
forgalomátszervezések lesznek.  
 
Cseh László: November vége van és eddig nem sikerült a Hold utca 
javításában előrejutni. Nyáron összehívták az utcát használó vállalkozókat, akik 
ígéretet tettek arra, hogy hozzájárulnak a rekonstrukció költségeihez. Eddig 
jelentős felajánlás nem érkezett. Az Eurofém Halna ajánlott fel 500 E Ft-ot. Az 
ott élők elkeseredése jogos, az út igen rossz állapotban van. Kéri Polgármester 
úr segítségét is. 
November 14-én a Téglagyár úti általános iskolában Zámbó Tiborné és Riba 
Istvánné teadélután szerveztek. Ez a megmozdulás példa értékű. Romák és 
nem romák békésen beszélgetettek késő estig.  
 
Polgármester: Képviselő úr a Hold utcával kapcsolatos felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap. Az út használóival leült tárgyalni. 
 
Sebestyén László: A búza téri piac árusai azzal a problémával keresték fel, 
hogy drága az árusítás. Polgármester úr tartott a megyei alelnök úrral a 
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témában egyeztetést. Jó volna területet találni. Az intézkedést gyorsan meg 
kellene tenni, mert megélhetési kérdésről van szó.  A virágpiaci és parkoló 
területek jöhetnek szóba. 
Köszönetet mond a Városgazda Kht-nek az illegális szemétlerakók egy 
részének felszámolásáért. 
A Sellő utca rendbetétele is befejeződött. 
A kátyúzások a legproblémásabb utakon megtörténtek.  
A Mátyás király úti tornaterem világításának rekonstrukcióját a választókerületi 
alapjából sikerült megvalósítania. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
piaccal kapcsolatos probléma összetett. Vannak becsületes őstermelők és 
vannak viszonteladók. A különbségtétel nem olyan egyszerű. A megoldást 
keresik.  
 
Zámbó Tiborné: A komlóstetői lakótelepen élők egyre türelmetlenebbek. 
Reggelente 8-10 percet kell állni amíg a Puskin utcáról ki tudnak a Gózon L. 
utcára kanyarodni. A lakosság már aláírásgyűjtésbe is kezdett. Kéri, 7 és 8 óra 
között tartsanak helyszíni szemlét a területen. A megoldást szeretné 
megsürgetni, amennyire lehet. A buszközlekedésre is negatívan hat ez a 
helyzet. A busz kénytelen a járdát is igénybe venni ahhoz, hogy bekanyarodjon 
a Puskin utcába. 
A kohászat előtti buszmegállóval kapcsolatban elmondja, az utóbbi időben 
jobban igénybe veszik a közlekedők, hiszen az egészségközpontot sokan 
látogatják. Három büfé található a közelben, sok esetben illemhelyként 
használják a megállót, illetve ott italoznak. Kéri annak kivizsgálását, hogyan 
lehet a buszmegállót elhatárolni, vagy odébb helyezni.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Jó volna, ha nem egy buszmegállót kellene odébb telepíteni, hanem a 
büféket bezárni. Tarthatatlan ez a helyzet.  
Az elhangzott közlekedési problémára kéri kollegáit készítsenek egy 
árkalkulációt. A busz kifordulási gondja nem először hangzik el.  
Közbiztonság szempontjából nincs jobb a zsáktelepülésnél. Komlóstető ilyen, 
ez előnyös helyzet közbiztonságilag, nyilván a közlekedés nehézkesebb.  
 
Dr. Hardonyi András: Az Andor utca is egy eset a sok közül. Ideje szerinte 
komplex közlekedési tervet kidolgozni. Menekülő útvonalak vannak, ez tény. A 
Ládi bazár felé haladó utat, a tehermentesítő utakat említi. Meg kell határozni, 
melyiknek mi lesz a feladata, hol lehet parkolni és hol nem. A déli terelőről a 
Meggyesalja utcán keresztül az Avas felé haladva szlalom pályára hasonlít a 
közlekedés. Hol bal oldalon, hol jobb oldalon parkolnak az autósok. Az Árpád 
utca sávjaival, a Nagy Lajos király utcával mi lesz? Ha erre a szakértők 
kidolgozzák a megoldást, a lakosságot is fel kell készíteni az új helyzetre.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
szakemberek már dolgoznak ezen.  
Zárt ülést rendel el. 

--- 
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Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 

 
 

1. napirend tárgya:  Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. 
évi díjainak megállapítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítványt a Gazdasági Bizottság nyújtott 
be, ami eredeti formájában nem szavaztatható, mert nem rendeleti formában 
készült el a módosító. Időközben átdolgozták és a képviselők részére 
kiosztásra került egy korrigált verzió, amelyet előterjesztőiként befogad, így 
erről szavazni nem kell. (lásd elfogadott rendelet)  
 
Kéri, szavazzanak először az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, 
melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges, figyelemmel az előterjesztőiként 
befogadott módosító indítványra is.  

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
31/2008. sz. rendeletét a 
kötelezően igénybeveendő 
kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 
39/1996. (VII. 1.) sz. 
önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

2. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési programjára vonatkozó önkormányzati 
rendelet megalkotására  

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem 
érkezett. Szebeni Péter észrevételét, melyet a napirend tárgyalásakor tett, 
előterjesztőiként befogadja, így erről szavazni nem kell.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról - melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta 
Miskolc vállalkozásfejlesztési 
és befektetés-ösztönzési 
programjáról szóló 32/2008. 
sz. rendeletét. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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3. napirend tárgya:  Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III. 8.) számú 
rendelet módosítására 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
33/2008. sz. rendeletét a 
luxusadóról szóló 9/2006. (III. 
8.) számú rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 18/2005. (V.10.) számú rendelet 
módosítására és beszámoló a városi közlekedést 
szabályozó eszközök hibáinak megszüntetéséről (II. 
forduló) 

 
Polgármester: Az előterjesztés egy rendeletet-tervezetet és egy határozati 
javaslatot tartalmaz. Módosító indítvány nem érkezett. Az első forduló 
előterjesztésében szereplő határozati javaslatot Szűcs Tamás képviselő úr az 
előterjesztők nevében visszavonta, így erről szavazni nem kell.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) megalkotta a 
34/2008. sz. rendeletét a helyi 
közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 18/2005 
(V.10.) számú rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-195/13.897-2/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A városi közlekedést szabályozó eszközök hibáinak 

megszüntetése 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a városi közlekedést szabályozó eszközök hibáinak 
megszüntetéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot fogadja el: 
 
1. Elrendeli az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálatát 2009. 

május 30-i befejezési határidővel. A felülvizsgálat eredményéről 
tájékoztatót kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 

 
 Felelős:               Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
    Városgazda Kht.  
 Határidő:              2009. június 30. 
 
2. A Közúti jelzések, útburkolati jelek, jelzőtáblák kihelyezésének, 

pótlásának, az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata által 
feltárt hiányosságok megszüntetésére a közgyűlés a 2009. évi 
költségvetésben a Forgalomtechnikai költségvetés keretösszegét, 
jelzőtáblák pótlására 5 millió, burkolati jelek felújító festésére további 5 
millió, összesen 10 millió Ft-tal megnöveli. 

 
 Felelős:               Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködik:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Városüzemeltetési Osztály 
 Határidő:             2009. március 30. 
 
 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 

ösztöndíjainak adományozására 

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

 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-196/13.963/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 

ösztöndíjainak adományozására 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város művészeti és 
tudományos ösztöndíjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és 

adományozásuk szabályairól szóló 18/1999. (V. 10.) sz. és 46/2005. (XI. 
23.). sz. rendeletekkel módosított 62/1997. (IX. 1.) sz. önkormányzati 
rendelet alapján  

 
„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz  
 
1. BÓCSI KRISZTIÁN fotóművésznek 
2. BODOVICS ÉVA JUDIT bölcsész egyetemi hallgatónak 
3. CSÍK NOÉMI NIKOLETT főiskolai hallgatónak 
4. JUHÁSZ BORBÁLA öntész-metallurgus egyetemi hallgatónak  
5. DR. KŐVÁRI IVETT biológus-antropológusnak 
6. VIRÁG BÁLINT jogász egyetemi hallgatónak 
 
Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint. 

 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   azonnal 

 
2.  Az ösztöndíjat elnyert személyekkel beszámolási kötelezettséget előírva 

az önkormányzat szerződést köt.  
 

Felelős:    Polgármester  
Közreműködik:    Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:     2008. december 5. 

 
 

6. napirend tárgya:  Javaslat a DSM Kht. által üzemeltetett birkózócsarnok 
funkcióváltására 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-197/13.964/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: DSM Kht. által üzemeltetett birkózócsarnok funkcióváltása 
 
A Közgyűlés a DSM Kht. által üzemeltetett birkózócsarnok funkcióváltásával 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalva az alábbiak szerint döntött. 
 
1.) A Közgyűlés egyetért a Diósgyőri Birkózó Club működési feltételeinek a 

Diósgyőri Stadion főépületében történő biztosításával, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a birkózócsarnokban pedig kialakításra kerüljön egy fedett 
futsal műfüves pálya. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil kapcsolatok Osztály  
   DSM Kht. 
Határidő:  azonnal 

 
2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a beruházás finanszírozásához 

szükséges 8 millió forint forrást a 2008. évi költségvetés iparűzési adó 
sport felajánlásából biztosítsa.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Sport, esélyegyenlőségi és Civil kapcsolatok Osztály  
   DSM Kht. 

 Határidő:  azonnal 
 
 
 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város temetőiben található 

síremlékek védetté nyilvánítására (1. forduló) 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavazni. Módosító indítvány nem érkezett. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
 

 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-198/13.965/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc város temetőiben található síremlékek védetté 

nyilvánítása  (1. forduló) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
város temetőiben található síremlékek védetté nyilvánítására (1. forduló)” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a 
védelemre érdemes síremlékekkel kapcsolatos önkormányzati rendelet 
tervezethez a védelemre javasolt síremlékek teljes körű felmérését, valamint a 
szükséges költségvetés tervezetét készítse elő, és azt 2009. évben terjessze a 
Közgyűlés elé.  
 
Felelős:  Káli Sándor, polgármester  
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
   Jegyzői Kabinet Jogi és Informatikai Osztály  
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Városgazda Kft.  
   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár  
Határidő:  2009.  
 
 
8. napirend tárgya:  Javaslat kulturális intézmények Alapító Okiratainak 

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

 
IX-199/13.966/2008.sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Kulturális intézmények Alapító Okiratainak módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat kulturális 
intézmények Alapító Okiratainak módosítására” c. előterjesztést és a 
módosítást jóváhagyja az 1., 2., 3., 4. sz. melléklet szerint. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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9. napirend tárgya:  Javaslat új logopédiai körzet létrehozására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavazni. Módosító indítvány nem érkezett. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
 

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 

 
IX-200/13.967/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Új logopédiai körzet létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új 
logopédiai körzet létrehozására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés engedélyezi a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézetnek (3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84.) új logopédiai körzet 
kialakítását a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Kaffka Margit Tagiskolájában (3534 Miskolc, Hunfalvy P. u. 1.). 
Ezzel egyidejűleg a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet alapító okiratát telephely tekintetében az 1. sz. melléklet 
szerint módosítja.   
 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2008. december 1. 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
10. napirend tárgya:  Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező célokra 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Módosító indítványt az előterjesztőin kívül – lásd elfogadott határozat 
- az Oktatási és Kulturális Bizottság nyújtott be, mely beépítésre került az 
előterjesztőibe így erről nem kell szavazni. Szűcs Tamás tehetséggondozással 
kapcsolatos javaslatát előterjesztőiként befogadja, így erről sem kell külön 
szavazni.  
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító indítványa: 
 
A határozati javaslat II. bekezdés (Ágazati célok) 3. pontja (Kulturális és 
Vendégforgalmi területen) az alábbiakkal egészüljön ki: 
 Miskolc 100 éves törvényhatósági jogának jubileumi ünnepsége, valamint 

a Szalay Lajos születésének centenáriumát ünneplő emlékév 
programjainak koordinálása. 

 Kapcsolódás Pécs „Európa Kulturális Fővárosa 2010.” Projekthez a 
programban résztvevő magyar és német partnereket tömörítő CCN 
Programiroda működtetése a 2010. évi programcsomag összeállítása. 

 A külső források bevonása érdekében a közművelődési, közgyűjteményi 
és turisztikai területeken előre jelzett központi és EU-s pályázatokon való 
részvétel. 

 A magasabb színvonalú szakmai munka biztosításához pályázatok 
benyújtása könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra és a 
Közkincs Programra. Pályázat képzőművészeti alkotások kihelyezésére. 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:             azonnal           

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, figyelemmel az előterjesztői módosítóban és az előterjesztőiként 
befogadott javaslatban foglaltakra is.  

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 

IX-201/13.968/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi teljesítmény 

követelmények alapját képező célok meghatározása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját 
képező célokra” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztviselőkre 
vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat 
határozza meg: 
 
I. Átfogó célok: 
 
1. A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg hangsúlyozása 

és az ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb 
érvényesítése: az ügyintézés során csökkenjen a jogorvoslatok száma, a 
lehetőségekhez képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat, javítani kell a 
szervezeti egységek közötti kommunikációt, az ügyfélszolgálatot tovább 
kell fejleszteni. 

2. Miskolc MJ Város Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, változások 
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. 
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3. Belső megtakarítást eredményező érdekeltségi rendszer kialakításának 
előkészítése. 

4. Az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálata megállapításai és javaslatai 
alapján intézkedési terv készítése, és az intézkedések fokozott 
végrehajtása. 

5.   Az üdülésre, pihenésre szolgáló épületek felújítása, kulturált pihenésre 
alkalmassá tétele, a karbantartási, üzemeltetési költség minimálisra 
csökkentése. 

6. Az önkormányzat által elfogadott akciótervekben, szakmai programokban, 
stratégiákban, projektekben meghatározott feladatok fokozatos 
végrehajtása. 

7. A pályázati forrásbevonási lehetőségek teljes feltérképezése, ezáltal minél 
több támogatás elnyerésének elősegítése. 

 
II. Ágazati célok: 
 
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen: 
 
- Feltárni és megelőzni a szabálytalan és városképromboló építéseket, 

kiszűrni a szakszerűtlen kivitelezéseket. 
- A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel 

(beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását 
elősegíteni, a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti 
feltételeit biztosítani. 

-  A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról. 
Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

- Hulladékgazdálkodási terv 2 éves felülvizsgálata, az abban foglalt feladatok 
megvalósításának koordinálása. Beszámolás az elmúlt időszak 
eredményeiről. 

- Az EMAS környezetirányítási rendszer működtetése, fejlesztése. 
- Folyamatos együttműködés a környezetvédelmi civil szervezetekkel és 

hatóságokkal. 
- Kiemelten fontos a Közgyűlés által elfogadott intézkedési tervekben 

foglaltak végrehajtása: önkormányzati tulajdonú hidak rekonstrukciója, 
játszóterek építése, Szinva szennyező forrásinak felszámolása. 

- Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi 
bontásokat, illegális közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen 
közterületi helyreállítások kivitelezését. 

 
2. Közoktatási területen: 
-  Kiemelt figyelmet kell fordítani a kompetencia alapú oktatás 

megvalósítására, a kulcskompetenciák fejlesztésére. 
-     Segíteni kell a Miskolc város és vonzáskörzetébe tartozó roma szervezetek 

munkáját. 
- Nagy figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség megvalósítására a 

nevelési-oktatási intézményekben. 
- Ki kell használni a pályázati úton elnyerhető központi és Európai Uniós 

források felhasználásában rejlő lehetőségeket. 
- Támogatni kell a kvalifikált, korszerű szakemberképzést, kiemelt 

jelentőségű a szakképzés korszerűsítése, piac képességének erősítése. 
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- Meg kell határozni és közzé kell tenni az óvodák, iskolák kötelező felvételt 
biztosító körzetét. 

- Nagy hangsúlyt kell fordítani a tehetséggondozásra is. 
 
3. Kulturális és vendégforgalmi területen: 
 
- A vendégforgalom területén komplex, egymásra épülő, a keresleti 

trendeknek megfelelni képes kínálat-együttes és kiszolgáló infrastruktúra 
létrehozása. 

- Helyi és térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, 
működési alapjaik megteremtése. 

-  A vendégforgalom területének átfogó, integratív tevékenységek révén a 
turisztikai termékfejlesztés és a turisztikai promóció területén Miskolc és 
térségének márkapolitikai rendszerének kialakítása. 

-  Miskolc 100 éves törvényhatósági jogának jubileumi ünnepsége, valamint 
a Szalay Lajos születésének centenáriumát ünneplő emlékév 
programjainak koordinálása. 

-   Kapcsolódás a Pécs „Európa Kulturális Fővárosa 2010.” Projekthez, a 
programban résztvevő magyar és német partnereket tömörítő CCN 
Programiroda működtetése, a 2010. évi programcsomag összeállítása. 

-  A külső források bevonása érdekében a közművelődési, közgyűjteményi 
és turisztikai területeken előre jelzett központi és EU-s pályázatokon való 
részvétel. 

- A magasabb színvonalú szakmai munka biztosításához pályázatok 
benyújtása könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra és a 
Közkincs Programra. Pályázat képzőművészeti alkotások kihelyezésére. 

 
4. Okmányügyek, szabálysértés területén: 
 
-  A szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének 

fokozása (ún. előkészítő eljárás lefolytatása), a megelőzés, a visszatartó 
erő növelése érdekében szigorúbb bírságolási gyakorlat a közterületek 
rendje elleni jogsértések elkövetőivel szemben. 

-   A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása a következő választások 
sikeres lefolytatása érdekében. 

-  Az elektronikus ügyintézés szélesebb körű alkalmazása érdekében az 
ügyfélkapu létesítésének ajánlása valamennyi ügytípusban. 

-  Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatás színvonalának folyamatos 
emelése. 

-  Élettársi kapcsolat bejegyzéséhez kapcsolódó eljárás és szolgáltatás 
rendjének kialakítása. 

-  Kereskedelmi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása. 
 
5. Szociális, egészségügyi területen: 
 
- Az egészségügyi és szociális területen működő intézmények 

átszervezésében való szakszerű közreműködés. 
- A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő ellátási 

szerződésben foglaltak évente legalább egyszeri ellenőrzése. 
- Az Antiszegregációs Tervben meghatározott feladatok végrehajtása. 
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6. Közterület-felügyeleti tevékenység területén: 
 
- Az ügyfelek által megfizetett helyszíni bírságok naprakész regisztrálása, 

nyilvántartása. A bírságok megfizetésének elmulasztása esetén a 
határidőn belüli feljelentések megtétele, amely önmagában is kiadás-
csökkentő, nagyobb bevételt eredményező tényező. 

- A korábbi években keletkezett kintlévőségek behajtásának fokozása, 
tekintettel a folyamatosan változó jogszabályi háttérre. 

- Biztosítani szükséges a központilag nyilvántartott adatokhoz való törvényi 
kereteken belüli hozzáférési lehetőség bővítését, amely további 
költségmegtakarítást eredményezhet és meggyorsíthatja a 
munkafolyamatokat.  

 
7. Adóhatósági területen: 
 
- A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az 

önkormányzat bevételei. 
- Javuljon a lakosság adófizetési morálja. 
- Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése 

és végrehajtása. 
- Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítésénél. 
 

8. Gazdálkodási területen: 

 
-  Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi   fedezet mindenkor rendelkezésre álljon. Törekedni 
kell arra, hogy a hitelszükséglet minimális legyen, és a feladatellátáshoz 
más külső források is bevonhatók legyenek. 

-  Az erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás újraszabályozása, folyamatos 
ellenőrzése.  

- A gazdálkodási folyamatok korszerűsítése. Az intézmények gazdálkodási 
integrációjának elősegítése, közreműködés az integrált gazdálkodási és 
információs rendszer kialakításában és  működtetésében. 

- A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon 
hatékony hasznosítására, a vagyonpolitikai irányelvekben foglaltak 
érvényre juttatására. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító 
intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására. 

 
9. Stratégiai és városfejlesztési területen: 
 
- Külső források addicionálására is alkalmas városfejlesztési javaslatok 

kidolgozása. 
- A pályázati szabályzat felülvizsgálatának megvalósítása és kiterjesztése a 

teljes önkormányzati intézményrendszerre. 
- A pályázati információs rendszer működtetésének teljes körű kiterjesztése 

az önkormányzat intézményeire és gazdasági társaságaira. 
- Pályázati ötletek, elképzelések, illetve projekttervek közös felülvizsgálata a 

szakosztályokkal, a továbbgondolásra érdemesek előkészítése pályázat 
benyújtásra. 
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A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy  
-  a meghatározott teljesítménycélok alapján 2008. december 31-ig állítsa 

össze a köztisztviselőkre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket, 
-  a köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékelését 2009. december 31-ig 

végezze el. 
 
 Felelős:  Jegyző 
 Határidő:  2008. dec. 31. és 2009. dec. 31. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy 
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2008. december 31-ig állítsa 

össze a Jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket, 
- a Jegyző 2009. évi teljesítményértékelését 2009. december 31-ig 

végezze el, és arról a testületet 2010. február 28-ig tájékoztassa. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Határidő:  2008. dec. 31., 2009. dec. 31. és 2010. febr. 28. 
 
11. napirend tárgya:  Javaslat a 2009. évi ellenőrzési terv megállapítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 
 

IX-202/13.969/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  2009. évi ellenőrzési terv megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2009. évi  
ellenőrzési terv megállapítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési terv-javaslatát 
a csatolt 1-4. számú melléklet szerint. 
 
Felelős:    Jegyző 
Közreműködő:  Jegyzői Kabinet  
Határidő:   2009. december 31. 

(Mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

12. napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés  35 igen, 2 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 
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IX-203/13.970/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 

Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító 
okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint az 

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, alapító okiratában 
bekövetkezett módosításokat. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:      Egészségügyi, Családvédelmi és  Foglalkoztatáspolitikai 
   Főosztály  
   Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Határidő:  azonnal 
 

2. A Közgyűlés utasítja az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
igazgatóját, hogy a változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
vezesse át, illetőleg névtáblákon, bélyegzőkön, nyomtatványokon és 
irataikon az új elnevezéseket használják.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
13. napirend tárgya:  Javaslat a Szimbiózis Alapítvánnyal megkötött 

ellátási szerződés módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés  37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8  fő) meghozta a 
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IX-204/13.971/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Szimbiózis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szimbiózis 
Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés módosítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 

Szimbiózis a Harmónikus Együtt-létért Alapítvánnyal megkötött ellátási 
szerződés módosítását. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai     
    Főosztály  
Határidő:   azonnal 

 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szimbiózis a 

Harmónikus Együtt-létért Alapítvánnyal  előterjesztés 2. sz.  mellékletét 
képező  kiegészített ellátási  szerződést aláírja. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
     Foglalkoztatáspolitikai     
     Főosztály  
 Határidő:   azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
14. napirend tárgya:  Javaslat közterület elnevezésére 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-205/13.972/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterület 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc-Lyukóvölgyben a 74618 helyrajzi számú terület Liliom dűlőút 

elnevezése a Szarkaláb dűlőút elnevezésre módosul. 
2. Miskolcon a 2456/3 hrsz-ú zöldterületként szabályozott ingatlan az Európa 

tér elnevezést kapja. 
3. Miskolcon a Tátra és a Torontáli utcák közötti 21194/42  helyrajzi számú 

terület déli, Andrássy utca felé eső végén kialakított emlékpark a Jenakisz 
tér elnevezést kapja. 

4. Az elnevezésekről névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületre ki kell 
helyezni. 

5. Az új közterületek elnevezését a médiában közzé kell tenni. 
6. A határozatról az indítványozót levélben értesíteni kell. 
7. A változásokat a rendezési terveken, az informatikai, valamint a 

földhivatali adatbázisban át kell vezetni. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és  
    Városüzemeltetési Főosztály 
    Polgármesteri Kabinet 
    Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat társulási megállapodás megkötésére  

önkormányzatok közötti közterület-felügyeleti 
tevékenység összehangolására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
 
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) meghozta a 
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IX-206/13.973/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Társulási megállapodás kötése önkormányzatok közötti 

közterület-felügyeleti tevékenység összehangolására 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Társulási 
megállapodás megkötése önkormányzatok közötti közterület-felügyeleti 
tevékenység összehangolására” tárgyában készített előterjesztésben 
foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, Felsőzsolca Város Önkormányzata, 
Onga Nagyközség Önkormányzata, Sajólád Községi Önkormányzata és 
Bőcs Községi Önkormányzata között társulási megállapodás alakuljon a 
közterület-felügyeleti feladatok ellátására. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Felsőzsolca Város 
Önkormányzata, Onga Nagyközségi Önkormányzata, Sajólád Községi 
Önkormányzata és Bőcs Községi Önkormányzata között a közterület-
felügyeleti együttműködésre irányuló társulási megállapodást az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy további 

önkormányzatok csatlakozzanak a közterület-felügyeleti együttműködésre 
irányuló társuláshoz, amennyiben a társuló önkormányzatok képesek 
fedezni a területükön szolgálatot ellátó közterület-felügyelőkkel 
kapcsolatban felmerülő költségek teljes összegét. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal személyi létszámát a közterület-felügyeleti társulás feladatainak 
ellátása érdekében 2009. január 1-jétől két  fővel megemeli. 

  
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási 

Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
16. napirend tárgya:  Beszámoló a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működéséről, figyelemmel a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben foglaltakra 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
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A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  9 fő) meghozta a 
 

IX-207/13.974/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről, 

figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Beszámoló a gyerekvédelmi jelzőrendszer működéséről, figyelemmel a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben foglaltakra” című előterjesztést. 
 
 
17. napirend tárgya:  Beszámoló a játszóparkok kialakítására vonatkozó 

intézkedési terv végrehajtásáról 
 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 23 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 
 

IX-208/13.975/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a játszóparkok kialakítására vonatkozó intézkedési 

terv végrehajtásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VB.82.739/2008. számú 
előterjesztést megtárgyalta a „Beszámoló a játszóparkok kialakítására 
vonatkozó intézkedési terv végrehajtásáról” és az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VB.82.739/2008. számú a 

játszóparkok kialakítására vonatkozó intézkedési terv végrehajtásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.  

 
2. A 2009. évben rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével készüljön új 

Intézkedési Terv a felújításra váró játszóparkok kialakításának további 
ütemezésére, és adjon javaslatot a meglévő   – szabványoknak nem 
megfelelő – eszközök elbontásának ütemezésére. 

 
 Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 Határidő:    2009. május 31. 
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18. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc város közvilágítási helyzetéről 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazniuk. Módosító indítványt a Gazdasági Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nyújtott be, melyekről 
külön szavazni nem kell, mivel az előterjesztői módosító indítvány (lásd 
elfogadott határozat) tartalmazza ezeket a javaslatokat, ahogy azt a napirend 
tárgyalásakor részletesen elmondta és megindokolta. 
 
A Gazdasági Bizottsági módosító indítványa: 
 
A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslatból a „közbeszerzési” szó 
törlésre kerüljön. 
 
A határozati javaslat többi része változatlan. 
 
 
A Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa: 
 
Határozati javaslat kiegészül  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése felkéri a polgármestert a 

közvilágítási hálózaton található, az üzembiztonságot erősen rontó 
korszerűtlen kialakítású 4355 db lámpatest cseréjére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás előkészítésére és kiírására.  

3. Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése felkéri a polgármestert a 
közvilágítási költségek csökkentése érdekében a város közvilágításában 
feszültségszabályzó készülékek alkalmazására tervezési és kivitelezési 
közbeszerzési eljárás előkészítésére és kiírására.  

 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 
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IX-209/13.976/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló Miskolc város közvilágítási helyzetéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a 
„Beszámoló Miskolc város közvilágítási helyzetéről” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

közvilágításhoz szükséges áramvásárlással és ahhoz kötődő közvilágítási 
aktív elemek karbantartással kapcsolatos  eljárást   készítse elő. 

 Felelős:    polgármester 
 Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
     Miskolc Holding Zrt. 
 Határidő:   2009. január 31. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

közvilágítási hálózaton található, üzembiztonságot erősen rontó 
korszerűtlen kialakítású 4355 db lámpatest cseréjére vonatkozó   eljárást 
készítse elő. 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:    2009. január 31. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

közvilágítási költségek csökkentése érdekében a város közvilágításában 
feszültségszabályozó készülékek alkalmazásának tervezési és kivitelezési 
közbeszerzési eljárás előkészítésére és kiírására.  

 Felelős:    polgármester 
 Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
     Miskolc Holding Zrt.  
 Határidő:   2009. március 31. 
 
19. napirend tárgya:  Tájékoztató a Miskolc Megyei Jogú Város Idősügyi 

Tanácsának munkájáról 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

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

IX-210/13.977/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Miskolc Megyei Jogú Város Idősügyi 

Tanácsának munkájáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának működéséről”  
című előterjesztést. 
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1. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat az 5. sz. déli iparterület és a 
Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő 
csemetekert értékesítésére 

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

 
A Közgyűlés 23 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 

 
IX-211/14.026/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 5. sz. déli iparterület és a Sajószentpéter külterületén 

elhelyezkedő csemetekert értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 5-ös 
számú déli iparterület és a Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő 
csemetekert értékesítésére” című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Értékesítésre jelöli a Miskolc, 47511/1 helyrajzi számú, 62 ha 5944 m2 

területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant, annak induló fajlagos 
eladási árát 2.200,- Ft/m2 + áfa összegben meghatározva. 

 
2. Értékesítésre jelöli a Sajószentpéter külterület 063, 065 és 067 helyrajzi 

számú ingatlanok egy részéből telekalakítás és telekegyesítés során 
kialakuló - mintegy 60 hektáros gazdasági-ipari, továbbá az azt körbevevő 
véderdő funkciójú - területet, az induló fajlagos eladási árat 1.000.- Ft/m2 
+ áfa összegben meghatározva. 

 
3. Felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-t az előzetes befektető kiválasztató 

tárgyalások lefolytatására. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 

 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Forgács u. 18. sz., illetve 

a Miskolc, Augusztus 20. u. 12. sz. alatti 
ingatlanok jelzáloggal történő 
megterhelésére  

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  8 fő) meghozta a 
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IX-212/14.027/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc, Forgács u. 18. sz., illetve a Miskolc, Augusztus 20. u. 

12. sz. alatti ingatlanok jelzáloggal történő megterhelése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a " a javaslat a Miskolc, 
Forgács u. 18. sz., illetve a Miskolc, Augusztus 20. u.12. szám alatti ingatlanok 
jelzálogjoggal történő megterhelésére” című sürgősségi előterjesztést, s az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 
képező 6181 hrsz.-ú, „kivett általános iskola” megnevezésű, 3799 m2 területű, 
valamint a 4993/1/A/3 hrsz-ú „egyéb helyiség” megnevezésű, 181 m2 nagyságú 
ingatlanok vonatkozásában – a Szimbiózis Alapítvány sikeres pályázatával 
összhangban – hozzájárul az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ, mint jogosult javára 36.093.750.- Ft, azaz Harminchatmillió-
kilencvenháromezer-hétszázötven forint összeg erejéig történő jelzálogjog 
bejegyzéshez a pályázatban rögzített a foglalkoztatási kötelezettség 2 éves 
időtartamára, azaz 2010. december 31. napjáig. 
 
A jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzájárulás kizárólag a Szimbiózis 
Alapítvány és az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ „A 
megváltozott munkaképességű személyek támogatása” című pályázatánál, az 
elnyert pályázati összeg sikeres felhasználása érdekében használható fel. 
 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:   MIK Zrt. 
Határidő:    azonnal 
 

 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc tagságára a Hejőmenti 

Településszövetség Közhasznú 
Egyesületben 

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

 
 
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  9 fő) meghozta a 
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IX-213/14.029/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc tagsága a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú 

Egyesületben 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Miskolc 
tagságára a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú Egyesületben” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város tagként belép a Hejőmenti Településszövetség 
Közhasznú Egyesületbe. 
 
Évenkénti költségvetésében biztosítja a tagsággal járó tagsági díj befizetését, 
melynek összege 50 000 Ft. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg, illetve az Önkormányzat képviseletét lássa el.   
 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:      Polgármesteri Kabinet 
                        Pénzügyi,  Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  

 
 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrész 
közbiztonságának javítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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IX-214/14.031/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Miskolc Avas városrész közbiztonságának javítása  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Avas 
városrész közbiztonságának javítására” című sürgősségi előterjesztésben 
foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Avas 

városrész közbiztonságának javítása érdekében személy és vagyonőri 
szolgáltatást vegyen igénybe. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szolgáltatás igénybevételére 2 hónapos időtartamra – kísérleti 
jelleggel – szerződést kössön. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szükséges intézkedések 
megtételéhez, a technikai eszközök biztosításához, a szerződés 
finanszírozásához 20.000.000 Ft költségkeretet biztosít. 

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik: Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási   
   Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 

7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Kht. működési 
feltételeinek biztosítására 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 

IX-215/14.032/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: MITISZK Kht. működési feltételeinek biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK 
Kht. működési feltételeinek biztosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozza: 
A Közgyűlés felhatalmazza Káli Sándor polgármestert, hogy a MITISZK Kht. és 
a COMMERZBANK között létrejövő hitelszerződésben készfizető kezességet 
vállaljon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében.  
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Látássérültek Észak-
Magyarországi Regionális Elemi és 
Foglalkozási Rehabilitációs Központja 
Alapítvány elhelyezésére 

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

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

IX-216/14.033/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és 

Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány elhelyezése  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat „a 
Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási 
Rehabilitációs Központja Alapítvány elhelyezésére” tett előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
A Közgyűlés a Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és 
Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány részére biztosítja a Miskolc, 
Park u. 8. sz. alatti 202 nm nagyságú helyiségcsoport ingyenes használati jogát 
2013. december 31-ig, de legfeljebb a rehabilitációs központ működésének 
idejére.  
Az Alapítvány bejegyzéséig a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a használati 
szerződést a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kösse 
meg látássérült rehabilitációs központ működtetésére azzal, hogy a 
Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási 
Rehabilitációs Központja Alapítvány bejegyzését követő 30 napon belül a 
helyiség használati jogának jogosultságára vonatkozó szerződést meg kell 
kötni. 
A helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
költség, központ kialakítás költségei stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti 
adóterhet a helyiség használó vállalja. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – 

Régiposta u. 2. sz. alatti 
ingatlanegyüttes önkormányzati 
tulajdonba történő átadására 
vonatkozó igény bejelentésére   

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

A Közgyűlés 36  igen, 0  nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  9 fő) meghozta a 
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IX-217/14.034/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc, Kazinczy u. 12. – Régiposta u. 2. sz. alatti ingatlan-

együttes önkormányzati tulajdonba történő átadására vonatkozó 
igény bejelentése   

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc, 
Kazinczy u. 12. – Régiposta u. 2. szám alatti ingatlan-együttes önkormányzati 
tulajdonba történő átadására vonatkozó igény bejelentésére” című 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az állami vagyonról szóló – 2007. évi CVI. 

tv. 36. § (2) bek. alapján bejelenti igényét a Miskolc, Kazinczy u. 12. – 
Régiposta u. 2. szám alatti, 3678 helyrajzi számon nyilvántartott, s hat 
önálló társasházi albetétet magába foglaló ingatlan-együttes térítés nélkül 
- szociális feladatok ellátására - történő önkormányzati tulajdonba 
adására. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat ezen 

határozatával megfogalmazott igényét az MNV Zrt.-nek jelentse be, a 
tulajdon átruházásról szóló szerződést Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára kösse meg.   

 
3. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt.-t az ingyenes átruházás elbírálásához 

szükséges dokumentumok, s a kapcsolódó okiratok elkészítésével, 
benyújtásával, majd az ingatlan átvételével, kezelésével, s az őrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával.  

 
 Felelős:   polgármester 
 Közreműködik:  MIK Zrt. 
 Határidő:   azonnal  
 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. Tájékoztatja 
a Képviselőtestületet, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve a 
Közgyűlés 2008. december 12-én 15.00 órai kezdettel tartja rendes évi 
Közmeghallgatását a Polgármesteri Hivatal konferencia termében. (Petőfi u. 1-
3. III. emelet)  
A képviselőknek és az önkormányzati gazdasági társaságok igazgatóinak 
megjelenésére feltétlenül számít. 
A legközelebbi közgyűlés időpontja pedig: 2008. december 18.  
Az ülést 17.47-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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