
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
X-13.031/2008. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 18-án, 
9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Dr. 
Bistei Attila DR. Univ., Cseh László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente, 
Doszpoly Orsolya, Fábián István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi 
Attila, Dr. Hardonyi András, Hegedüs Andrea, Dr. Hártó György, Horváth 
Ottóné, Illyés Miklós, Juga György,  Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács 
Józsefné Dr. Kovács László, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, 
Nyírő Pál, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, 
Szabó Tamás, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs Erika, 
Szűcs Tamás, T. Asztalos Ildikó, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga 
László, Dr. Varga Zoltán, Dr. Zsiga Marcell Lóránt. 
  
Az ülésről távol maradt: Nyulászy Istvánné, Zámbó Tiborné. 
 
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 31 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
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1. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolc-Diósgyőri Stadion 
rekonstrukciójának folytatására 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester  
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt egyedi 
közbeszerzési eljárásrendjének kialakítására   

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

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális 
Képző Központ Alapító Okiratának 
módosítására  

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

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc-Tapolca leválása ügyében 
tartott helyi népszavazás eredményének 
határozatba foglalása  

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci közművelődési 
intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 A 
közművelődés a nem formális és informális 
tanulás szolgálatában című pályázat 
benyújtására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

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

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Partneri Együttműködési 
Megállapodás aláírására az edelényi 
Kastélysziget Kulturális Turisztikai 
Központtal 

 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közös pályázat benyújtására Kassa 
városával a Magyarország-Szlovákia 
Határmenti Együttműködési Program 
keretében 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a 
TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepo – 
Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében című 
pályázatának benyújtására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről. 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 



 5 

10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat 
magasabb vezetői álláshelyének 
betöltésére 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
   
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a zárt ülés 
napirendjére történő felvételéről. 

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik.   
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés várhatóan késő estig ülésezik, továbbá a zárt 
ülésen szereplő vezetői megbízásról szóló napirendhez a pályázókat is 
meghívták, ügyrendi javaslata, az ebédszünet után folytassák munkájukat a zárt 
ülés napirendjeinek megtárgyalásával. 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 
 

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a zárt ülés után Csiszár István 
zenekara rövid műsorral kedveskedik a képviselőknek.  
Kérdése, van-e hozzászólás, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban. 
 
Dr. Szinay Attila: Törvényi kötelezettségüknek eleget téve felvették napirendre 
a tapolcai népszavazás eredményének határozatba foglalásáról szóló 
sürgősségi előterjesztést. Ügyrendi javaslata, a téma fontosságára tekintettel 
tárgyalja a testület első napirendként ezt az indítványt. 
 
Polgármester: Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról azzal a 
korrekcióval, hogy a koncepció után tárgyalják meg a sürgősségi indítványt.  
 

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

--- 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket. 
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Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak III. 
negyedévi módosítására Tájékoztatás az Önkormányzat 2008. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. 
negyedévi korrekciójára 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepciójára 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
3. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletének magalkotására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára és módosítására 
 
Előterjesztő:  dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
5. Javaslat a helyi közbeszerzési szabályok törvényi összhangjának 
megteremtésére 
 
Előterjesztő:  dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
6. Javaslat a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági áráról 
(ármegállapításáról) szóló 14/1999. (V. 10.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
7. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtására vonatkozó önkormányzati rendelet alkotására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
8. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2009. 
január 1-től érvényes árának megállapítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
9. Javaslat Miskolci Városgazda Kht. szerződéses jogviszonyainak 
átalakítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos  alpolgármester 
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10. Javaslat az ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 
12/2008 (III.12.) rendelet módosítására, a 2008. évi pályázat benyújtási 
határidejének meghosszabbítására, és a 2009. évi támogatási keretösszeg 
növelésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
11. Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
12. Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő 
átalakítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
13. Javaslat az általános iskolák kötelező beiskolázási körzeteinek 
felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
14. Javaslat a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási kistérségi szintű 
feladatellátása érdekében intézményfenntartó társulás létrehozására, valamint 
az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása (II. forduló) 
 
Előterjesztő:   dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
15. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi terv elfogadására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester  
 
16. Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére 
létrehozott kuratórium tagjainak megválasztására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
17. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP 1.1.1 – Települési szilárd hulladék 
gazdálkodási rendszerek fejlesztésére  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
18. Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP-1.2.2/08/1 
pályázatának támogatására  
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
19. Javaslat a FŰTŐMŰ-Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 
AGÓRA PÓLUS pályázati felhívásra történő benyújtására 
  
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
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20. Javaslat kerékpárút-hálózat áttekintésére  
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos  alpolgármester 
 
21. Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
22. Javaslat közművelődési megállapodás megújítására közművelődési 
feladatellátás céljából 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos  alpolgármester 
 
23. Javaslat  a Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
24. Javaslat  oktatási-nevelési intézmények  magasabb vezetői  álláshelyeire 
történő pályázat kiírására  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
25. Beszámoló a Fogyatékosügyi Program időarányos végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
26. Beszámoló a Miskolc város kezelésében lévő hidak állapotáról és azok 
megfelelő műszaki állapotban tartására megalkotott Intézkedési terv 
végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
27. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2008. 
évi pályázati tevékenységéről  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
28. Javaslat a Nyitnikék Óvoda vezetőjének – nyilvános pályázat kiírása 
nélküli – magasabb vezetői megbízására  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
29. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 



 9 

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 

1. Javaslat a Miskolc-Diósgyőri Stadion rekonstrukciójának folytatására  
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  

 
2. Javaslat „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt egyedi 

közbeszerzési eljárásrendjének kialakítására   
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
3. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító 

Okiratának módosítására  
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
4. Javaslat Miskolc-Tapolca leválása ügyében tartott helyi népszavazás 

eredményének határozatba foglalása  
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
5. Javaslat a Miskolci közművelődési intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 

A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című 
pályázat benyújtására 

 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
6. Javaslat Partneri Együttműködési Megállapodás aláírására az edelényi  

Kastélysziget Kulturális Turisztikai Központtal 
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
7. Javaslat közös pályázat benyújtására Kassa városával a Magyarország-

Szlovákia Határmenti Együttműködési Program keretében 
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
8. Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepo 

– Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című 
pályázatának benyújtására 

 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
9. Javaslat a nevelési-oktatási  intézmények alapító okiratának módosítására  
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
10. Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat magasabb vezetői 

álláshelyének betöltésére 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester   ZÁRT ÜLÉS! 

 
Polgármester: Mielőtt rátérnének a meghívó szerinti napirendek tárgyalására 
az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság külső bizottsági tagcseréjére 
vonatkozó javaslatnak a megtárgyalásával folytatja a Közgyűlés munkáját. 
Az MSZP frakció Dr. Palainé Varga Mária helyére Rácz Évát javasolja 
delegálni. Kérdezi képviselőtársait, van-e kérdésük, észrevételük a személyi 
javaslattal kapcsolatban. 

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

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:9 fő) meghozta a  
 

X-219/13.601-4/2008. 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 az Ifjúsági, 
Szociálpolitikai és Sport Bizottság tagjának cseréjére és új bizottsági tag 
megválasztására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 18. napjával az 
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottságba dr. Palainé Varga Mária 
helyére Rácz Évát (MSZP) választja meg. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 
Rácz Éva 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. 
 
Rácz Éva: „Én Rácz Éva 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: Szeretettel köszönti a Szimbiózis Alapítvány képviseletében 
megjelenteket: Koleszár Mihályt, Lippai Zsuzsannát, Németh Nikolettet és 
segítőjüket Barcsa Barbarát 
 
Felkéri az alapítvány képviselőit, a „Van Véleményem” elnevezésű programról 
szóló bemutató megtartására.  

 
(Projektoros kivetítés után.) 

 



 11 

Polgármester: Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy Órás Istvánné 
munkatársa a Köz Szolgálatáért Érdemjel Bronz Fokozata kitüntetésben 
részesült.  
Ezúton gratulál az elismeréshez a maga és a Közgyűlés nevében. 

--- 
Polgármester: Szomorúan tájékoztatja a testületet, hogy a közelmúltban 
elhunyt Hegyi Imre.  
Hegyi Imre 1918-ban született Bogácson. Szinte egész életében közéleti 
munkásságot folytatott. Pályája kezdetén a Borsod-Gömör-Kishont vármegyei 
Nemzeti Bizottság titkára és alelnöke volt, majd a Nemzeti Parasztpárt titkára, 
1948-tól 1952-ig, majd 1974-től 1978-ig országgyűlési képviselő. Évtizedeken át 
ellátta a Hazafias Népfront megyei alelnöki, illetve titkári feladatait.  
Mint a progresszív népi írói mozgalom híve, a település- és agrárpolitika 
jelentette tevékenységének egyik legfontosabb területét. Sokat tett a 
kistérségek fejlődéséért. Szívügye volt a népfőiskolai és a népi kollégiumi 
mozgalom. Jelentős szerepet vállalt a műkedvelő művészeti munka minőségi 
fejlesztésében, lelkesen támogatta a honismereti munkát, megszervezte több 
emléktábla elhelyezését. Több miskolci székhelyű irodalmi folyóirat 
megszervezése fűződik a nevéhez, sokat tett a megye íróinak, költőinek 
megismertetéséért, miközben maga is közel félezer írást tett közzé. Közíróként 
meghatározó szerepet vállalt a Tokaji Írótábor megszervezésében.  
A rendszerváltás után is élénken tevékenykedett, többek között a Nagy Imre 
Társaság alelnökeként. 
Munkásságát Miskolc városa 2004-ben Gálffy Ignác életműdíjjal ismerte el, 
Tiszaladány pedig díszpolgárává választotta.  

 
(Egy perces néma megemlékezés után.) 

 
Polgármester: A város karácsonyfája alá szép ajándék, hogy az IVS 4,2 
milliárdos, a Selyemréti Strand 491 millió Ft-os, a Gálffy Ignác TISZK 860 millió 
Ft-os, a Fazola TISZK  835 milliós Ft-os támogatásban részesült. A pályázati 
tevékenység és a kormányzati támogatás a város átalakításának 
lehetőségéhez hozzájárul. Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett 
képviselőtársainak adja meg a szót. 
 
Fodor Zoltán: Ötödik alkalommal kerül megrendezésre az általa meghirdetett 
szárazelem gyűjtési akció a középiskolások és az általános iskolások körében. 
Az AVE maximálisan partnere a mozgalomnak.  
A haditechnikai park feltámasztását szeretné elérni, ezen fáradozik két éve. Két 
tarackot is kap a város. Az EU és NATO engedélye is kellett a mentesítéshez, 
ami 3 millió Ft-ba került.  
Cseh László képviselő úr területével határos a választókerülete.  A történelmi 
Avas területén a növényzet elburjánzott, nagyon gazos ez a rész. Jövőre Cseh 
Lászlóval közösen a terület megtisztítására építőtábort szervez. 
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Díszelgő Alegységek Fesztiválja. 
Bízik benne, hogy a felkéréseknek a csapatok és a katonai zenekarok is eleget 
tesznek.  
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Polgármester: Felhívja a figyelmet arra, van lehetőség a szárazelemek 
biztonságos elhelyezésére. Sokan sajnos eldobálják, a folyókba hajítják az 
elemeket, szennyezve ezzel a természetet.  
 
Dr. Szinay Attila: 2008. december 7-én Miskolc város közösségét súlyos 
presztízsveszteség érte és a komoly vagyonvesztés fenyegeti Miskolcot. 
Tapolca lakossága nem kérnek a szocialista városvezetésből. 
 
Polgármester: Felvették a témát napirendre, így napirend előtt nem lehet 
ugyanebben a témában szólni.  
 
Dr. Szinay Attila: Igen, ismeri ezt a szabályt, de a felvett napirend jogi jellegű, 
az általa elmondani kívánt dolgok szélesebb körben érintik Tapolcát. Úgy 
gondolja a Fidesz frakció, hogy a tapolcaiaknak elegük lett a felelőtlen. A Fidesz 
politikusai sem a népszavazás előtt, sem utána nem támogatták a leválási 
szándékot, de a tapolcaiak elkeseredettségét megértik. A vagdalkozó 
visszamutatást értelmetlennek tartja, nincs hibátlan városvezetés, ez tény, de 
azt kijelentheti a városlakók többségének egyetértésében, hogy a leválás 
mellett voksoláshoz az utóbbi évek várospolitikája vezetett. 3 éve annak, hogy a 
városvezetés zavaros üzleti körök nyomásának engedve, a nyilvánosságtól 
elrejtőzve mutyizta le a Vizek völgye néven elhíresült semmittevést. Az új 
elképzelésekkel is csak az MSZP-sek értettek egyet. Az utolsó percben jöttek rá 
a végső megoldásra, hogy a strandon strandot kell építeni. Érthetetlen, hogy a 
korábbi népszavazással a hátuk mögött - a tapolcai lakossággal szemben - 
miért csak üres gesztusokra és átgondolatlan, kapkodó döntésekre futotta. A 
Fidesz a költségvetéshez mindig benyújtotta a tapolcaiak mindennapjait érintő, 
a turizmust fejlesztő módosítóikat. Mindig leszavazta a városvezetés ezeket a 
javaslatokat. Annyira futotta, hogy kinevezett a városvezetés egy volt 
önkormányzati képviselőt biztosnak, akit 2006-ban a tapolcaiak leváltottak. 
Felelős-e azért Polgármester úr, mint a város vezetője, hogy megőrizze a város 
vagyonát? Felelős-e azért, hogy megőrizze a város egységét? Felelős-e azért, 
hogy a sorozatos rossz döntéseiért a következményeket vállalja? A válasz 
mindenki számára szerinte csakis az igen lehet. 
A Fidesz miskolci elnöksége a KDNP elnökségével együtt lemondásra szólította 
fel a polgármestert.  
A tapolcaiaknak üzeni, legyenek türelemmel, teljesítik jogos igényeiket, egy 
más városvezetés irányítása alatt.  
 
Polgármester: Nem érti, miért kellett ezeket a gondolatokat most előadnia 
képviselő úrnak, kizárólag a jóindulatán múlt, hogy nem vonta el tőle a szót, 
hiszen napirendre vették a témát és nemsokára meg is tárgyalják majd. 
Csalódott, mert Dr. Szinay Attilát olyan reálpolitikusnak ismerte eddig, aki 
érveket hoz fel. Elkeseríti, hogy az előttük álló vita igen alacsony színvonalú 
lesz, gyenge mérkőzést vár.  
 
Szabó Tamás: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kerékpársport 2000. 
Alapítvány néhány képet állított ki az ovális teremben. A kiállítás megtekinthető 
az ülés ideje alatt.  
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Polgármester: Ha ismét Tapolcához kíván hozzászólni Garamvölgyi Attila 
képviselő úr, azt nem lehet, majd egy óra múlva elmondhatja, amikor a 
napirendet tárgyalják.  
 
Garamvölgyi Attila: Azt gondolja, ha a Fidesz megkaphatta a szót, a KDNP-
nek is meg kell kapnia. Nem a szavazásról szeretne beszélni, azt majd a 
sürgősségi napirend tárgyalásakor elmondja a KDNP frakció. A Tapolcáról 
érkező üzenetről szeretne szólni. A szavazást követően a sajtóban megjelentek 
nem minden esetben az embereket érintő kérdésekre világítottak rá. Nem csak 
Tapolcán változott meg az elmúlt években a közhangulat. A szavazás előtt az 
ellenzék a város egysége mellett tette le a voksot. Ez azonban nem változtat 
azon a tényen, hogy Tapolca súlyos üzenetet továbbított a városvezetés felé a 
december 7-i döntésével. Joggal várta el Tapolca, hogy erre egy tisztességes, 
őszinte választ kapjon, még aznap, vasárnap este. Ez nem történt meg a mai 
napig sem. 
Az elmúlt években a városvezetés ígért, nem csak Tapolcának, Miskolcnak is, 
közbiztonságot, turisztikai alapokon álló jövőt. A lakosság döntésében kifejezte 
megvonja bizalmát a városvezetéstől. A türelem nem egyik napról a másikra 
fogyott el, a hangzatos projektek, tervek, ígéretek próbára tették a tapolcaiakat.  
Az élhető város ígérete egyébként mindegyik városrészben elhangzott. Úgy 
érzi, mintha a városvezetés a mostani üzenetnek nem értené a lényegét. A 
városrész, a város sorsáról van szó. Nem értette a szavazás előtti számháborút 
sem. Képes-e a városvezetés, az erőből politizálásból változást generálni? 
Képes-e kommunikációt folytatni a legégetőbb kérdésekben? Mi történik az 
IVS-sel? Tapolca megkaphatja-e a pályázatokban a méltó helyét?  
Nem helyes azt mondani, hogy másként gondolkodó kisebbség véleményéről 
van szó.  
Ha a fejlesztések elindultak volna, a tapolcaiak sem így döntöttek volna. A 
felelősséget már Polgármester úr több ízben elismerte. Változásra, fejlesztésre 
van szükség.  
Tapolcának joga van idegenforgalmi zászlóshajójává válni.  
 
Polgármester: Azt érti, hogy ha valaki kottából játszik, nem tud eltérni ettől. Az 
ellenzék felkészült arra, hogy napirend előtt elmondják véleményüket. Új 
helyzet, hogy napirendre vették a Tapolcával kapcsolatos indítványt. Így nem 
most, hanem a napirend tárgyalásakor kellett volna véleményüket elmondani. 
Megköszöni Garamvölgyi Attilának, hogy higgadt hangnemben tette meg 
hozzászólását.  Dr. Szinay Attila stílusa sajnos ettől eltérő volt. A hazudozást 
bárkinek itt Miskolcon határozattan és kíméletlenül visszautasítja és kikéri 
magának.  
 
Dr. Simon Gábor: Az év utolsó Közgyűlésének hangulatát a két ellenzéki 
képviselőtársa megadta. A süketek és a hülyék párbeszéde az, ha az ellenzék 
feláll és elmondja, hogy minden rossz és nem történt semmi az évben, majd 
feláll egy kormánypárti képviselő és csak az eredményekről beszél. Ez így nem 
megy, a miskolciak nem ezért küldték őket a Közgyűlésbe. Együtt kell 
gondolkodniuk a város fejlesztése érdekében.  
Minden önkormányzat feladata a működés biztosítása. Örvendetes tény, hogy 
működésre egyetlen Ft hitelt sem kellett felvenniük 2008-ban. Miskolc 
működésének költségvetése, ami 2006-ban megbomlott, sikerült stabilizálni, 
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miközben az intézményrendszert működtette, önként vállalt feladatokat is 
elvégzett.   2008-ban költségvetési soron 12 milliárd Ft szerepelt beruházásra, 
fejlesztésre. A panelprogram folytatódott. Sikerült külső forrásokat is bevonni, 
az Avasi Gimnázium fejlesztése kormányzati támogatással történhetett meg. A 
Földes Ferenc Gimnáziumot, a Diósgyőri Gimnáziumot és az Egészségügyi 
Szakközépiskolát említi még. A Búza téri piac magántőke bevonásával 
épülhetett át. Az ipari park építése is megkezdődött. A kormány segítségével az 
erőmű megvásárlására is sor kerülhet. 
A pályázati tevékenység eredményes volt 2008-ban. A Zöld Nyíl Projektet, az 
IVS-hez kapcsolódó belváros fejlesztési projektet és a Selyemréti Strand 
fejlesztését emeli ki. 
Azt el kell ismerni vannak és voltak idén is problémák. Nem sikerült a 
munkanélküliség terén áttörést elérni, a roma kérdés hangsúlyossá vált és 
romlott az emberek közbiztonság érzete is. Ide tartozik a tapolcaiak döntése is, 
amiről majd a vonatkozó napirend tárgyalásakor kíván szólni.  
2009-ben be kell fejezni a megkezdett projekteket, a MEK-ben a szülészet 
átépítését, az uszoda építését. Három általános iskola átépítését meg kell 
kezdeni, a belvárosi építkezésekkel együtt. A szennyvíz és víz projektet is 
sikerre kell vinni. Az IVS-nek megfelelően a belváros 2. ütemét, Tapolca, 
Diósgyőr és Lillafüred fejlesztését elő kell készíteni, a miskolci munkahelyeket 
meg kell védeni és újakat idetelepíteni. 
Az MSZP frakció nevében megköszöni a Hivatalnak, a cégeknek az egész éves 
munkájukat és minden miskolcinak kellemes karácsonyt és boldog új évet 
kíván.  
 
1. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

előirányzatainak III. negyedévi módosítására 
Tájékoztatás az Önkormányzat 2008. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról 
Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
III. negyedévi korrekciójára 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a költségvetés I-III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a költségvetési korrekciót 
a két téma szoros összefüggésére tekintettel együtt javasolja tárgyalni. 
Az önkormányzati gazdálkodást az államháztartási törvény és a kapcsolódó 
rendeletek szabályozzák. Ezek írják elő, hogy az önkormányzat I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.  
A bevételek teljesítése hitelfelvétellel együtt összességében 72,6%. Ezen belül 
a bevételek azon csoportjánál, melyek a gazdálkodás alapját képezik – állami 
támogatás, SZJA – a teljesítés időarányos. Döntő hányadában e tételek 
biztosítják a fedezetet az intézmények finanszírozásához, a segélyek 
kifizetéséhez, mivel e bevételek ütemesen, minden hónapban tervezhetően 
rendelkezésre állnak. 
Saját bevételeiket érintően az illetékbevételeknél és a kamatbevételeknél a 
teljesítés időarányos feletti, e tételeknél éves szinten is bevételi többlettel 
számolnak. A helyi adóbevételek eddigi teljesítése is kedvező, az év végi 
feltöltésnél az iparűzési adóbevételnél is jelentkezhet többletbevétel. E várható 
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többletbevételekből elsődlegesen tervezett 200 millió Ft-os működési hitelüket 
szeretnék kiváltani. 
A saját bevételek vonatkozásában alacsony teljesítés a MIK Zrt. 
ingatlanértékesítéssel összefüggő bevételeinél jelentkezik. A Közgyűlés 
folyamatosan jelöli ki az értékesítésre szánt ingatlanokat, az I-XI. havi teljesítés 
már lényegesen kedvezőbb, de előreláthatólag 200 millió Ft realizálása 2009-re 
húzódik át. Alacsony még a teljesítés azon tételeknél, ahol a bevételek 
teljesítése a kiadások teljesítéséhez kötődik. Ezek döntően olyan pályázatokhoz 
kapcsolódó támogatások, ahol a támogatás lehívását meg kell, hogy előzze a 
számla kifizetése. 
A tervezett fejlesztési hitelekből a III. negyedév végéig a 2006. évről áthúzódó 
hitelkeretet teljes egészében, a 2007-ről áthúzódó keretet 83,2 %-ban vették 
igénybe. A 2008. évre tervezett Panel Plusz hitelkeret igénybevétele 30,2 %-os. 
Ez összesen a III. negyedév végéig 1 milliárd 44 millió Ft hitel lehívását jelenti. 
A költségvetés kiadási oldalának teljesítése összességében 66,2 %-os. Ezen 
belül a működési kiadások teljesítése 77,9 %, míg a beruházási, felújítási 
kiadásoké 32,4 %.  
A működési kiadásokat érintően az intézményi gazdálkodási körben több 
intézmény vonatkozásában év végén előreláthatólag túlfinanszírozás várható. 
Az időarányost meghaladó teljesítések döntő hányadában a dologi kiadásoknál 
jelentkeznek. Ez alapvetően a már eleve szűkös intézményi költségvetések 
mellett a jelentős nagyságrendű előző évről áthúzódó számlák kifizetésével, 
valamint a többszöri energia áremeléssel függ össze. A túlfinanszírozás okait 
az előző évekhez hasonlóan természetesen ez évben is vizsgálni fogják, 
melynek eredményéről a zárszámadásban adnak számot. 
A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokat illetően 
előreláthatólag néhány tételnél, illetve ágazatnál jelentkezik év végéig 
túlteljesítés. Ilyenek például a kamatkiadások, ahol az év közbeni jegybanki 
alapkamat változások miatt év végén előirányzat feletti teljesítés várható. A 
túlteljesítések fedezetét a már jelzett bevételi többletek, illetve a kiadási 
megtakarítások biztosítják. 
Összességében az I-III. negyedév folyamán a feladatellátás feltételei 
biztosítottak voltak. A képződő bevételek, illetve a felmerült kiadások közötti 
ütemtelenséget folyószámla hitel felvételével hidalták át. A bevételek-kiadások 
egyensúlya a IV. negyedévben is biztosított, a számlák teljesítéséhez a 
megfelelő fedezet rendelkezésre áll. Az év végéig nem teljesített kiadások 
fedezete a pénzmaradvány elszámolás kereteiben – mind bevételi, mind kiadási 
oldalon – a következő évre húzódik át. 
Néhány szót szól a költségvetés korrekciójáról is. 
A költségvetés III. negyedéves korrekciója többirányú változásra tesz javaslatot. 
Az előirányzat módosítások egy része a Polgármesteri Hivatalban tervezett 
tételeknek a tényleges felhasználás helyére, az intézményekhez történő 
lebontása. Mindemellett tartalmaz az előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban 
tervezett feladatok közötti átcsoportosítást is, valamint bevétellel összefüggő 
változásokat, melyek a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalát 
egyaránt érintik. E korrekcióban tesznek javaslatot a vállalkozások által 
felajánlott iparűzési adóhányad költségvetésbe történő beépítésére is. Az 
előterjesztés néhány többletigényre is javaslatot tesz, melynek fedezete az 
említett iparűzési adó felajánlás, egyes kiadási tételek megtakarítása, illetve az 
általános tartalék. 
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Kéri az előterjesztések megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását, illetve 
a rendeletek megalkotását. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Lenártek András: Szóbeli kiegészítésében elmondja a bizottság 
elsősorban technikai jellegű kérdéseket vizsgált. A tervezetthez képesti 
tényleges túlteljesítések okait vizsgálták. A szociális területen is magasabb 
a teljesítés. Fontos jel, hogy a segélyek mennyisége nőtt meg idén. A 
globális gazdasági válságnak az idei költségvetésre csak minimális hatása 
lehet, a jövő évire azonban erősen hat.   
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester  úr vezeti. --- 
 

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

 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 2 nem 
és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal 
támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti.  Az önkormányzatnak a 
költségvetést felül kell vizsgálnia, a teljesítésről be kell számolnia, a szükséges 
korrekciót el kell végeznie. A működési egyensúlyt sikerült 2008-ban 
megteremteni. A 2007. évi költségvetés volt az egyensúlyt megalapozó 
költségvetés. A korábban meg nem talált bevételi forrásokat fel kellett tárniuk. 
Működésre hitelt nem kellett felvenni. A saját bevételek jelentősen meghaladták 
az előzetesen tervezetteket. Az idegenforgalmi adónál van elmaradás, hiszen a 
hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. Technikai jellegű megközelítés, hogy 
a második félév idegenforgalma mindig erősebb és ez később jelenik csak meg, 
vagyis teljes képet a zárszámadás adhat majd.  
Az intézményeknél jelentős bevételi többletet sikerült elérni. Az intézmények 
bevételei az önkormányzati támogatás mértékét csökkentik. Az intézmények 
többsége időarányosan jól gazdálkodik, csak egy-két intézménynél kell majd 
pótfinanszírozással számolni. 
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A MEK-nél örömteli esemény, hogy a napi nullszaldós működést elérték és a 
szállítói állomány is csökkent.  
12,6 milliárd Ft a keret-előirányzat a beruházásokra. 45%-os a teljesítés. Fontos 
azt hangsúlyozni, hogy a teljesítést nem lehet naptári naphoz igazítani. Minden 
megkezdett beruházást befejeznek jövőre. A 3 és az 5 milliárd Ft-os 
kötvénykibocsátás torzítja a számokat. Nem feleslegesek ezek, hanem a 
későbbi kiadásokra előtakarékoskodnak ezáltal. A beruházások közül kiemeli 
az útrekonstrukciót, a 4 milliárd Ft-os panelprogramot, a MEK szülészetének 
rekonstrukcióját, az Avasi Gimnázium rekonstrukcióját, a sportuszodát és a 
Szinva patak rendezését.  
A korrekció új elemeket nem tartalmaz, technikai átvezetésről van szó csupán. 
Az MSZP frakció nevében az intézmények és a hivatal munkatársainak 
megköszöni a közreműködő munkát.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti.  A költségvetés nem 
lett jobb a márciusi állapotokhoz képest, ugyanazt tudja csak elmondani. 
Tragikus költségvetésről van szó, 5,3 milliárd Ft-os hiány előirányzattal, ami 
azért nem rekord összegű, mert tavaly abnormálisan 9 milliárdos hiányt sikerült 
a városnak összeszednie. A működési hitelfelvétel a túléléshez kell. Az áldatlan 
állapotok a városvezetés hibájából fordulhatnak elő. Az adósság nagyságának 
meghatározásakor a kötvényekre, az intézmények, a szolgáltatók hiteleire is 
gondolni kell. Összességében az adósságállomány 30 milliárd Ft-ot ér el. Az 
önkormányzat gazdálkodására nézve ez életveszélyes. Alig csökkenhet az 
állomány a bruttó összeghez képest és ez az elkövetkezendő években is így 
lesz, a hitelek átütemezése miatt. 2012-ben kezdődhet a visszafizetés igazából. 
Évekkel ezelőtt arról volt szó, képesek visszafizetni, az átütemezés azonban 
pont az ellenkezőjére utal. Az ÖTM által kiadott adósságállomány listából idéz. 
Kelet-magyarországi városokról van szó. Salgótarján 2007. december 31-én 1,9 
milliárd Ft, Békéscsaba 1,9 milliárd Ft, Eger 3,3 milliárd Ft, Kecskemét 4,7 
milliárd Ft, Nyíregyháza 9,7 milliárd Ft, Debrecen 11,3 milliárd Ft, Szolnok 12,7 
milliárd Ft, Szeged 14,6 milliárd Ft és Miskolc 18,7 milliárd Ft. A számok 
magukért beszélnek.  
A belvárosban történtek látványos beruházások, de a város más részein nem. 
Rossz stratégiája a városvezetésnek, hogy nem fordít kelő figyelmet és forrást 
a munkahelyteremtő beruházásokra. A fejlesztési pénzeszközök rossz 
struktúrája abban is tetten érhető, hogy a támogatások kis hányadot tesznek ki.  
A korrekcióban szerepel az, hogy a Hősök terén a ki-behajtó felett biztonsági 
korlát építése szükséges a balesetveszély elhárítása érdekében. Az átadáskor 
is nyilvánvaló volt a balesetveszély. Hogy lehetett egy EU-s támogatott 
beruházást így kivitelezni? A mélygarázs magántulajdonban van - Csordás 
Mihály sógoráé -, akkor miért nem ő végezteti a korlát építését? 
Szólt már a Bánkutat ért természeti katasztrófáról. Erre nem volt pénz, 
szomorúnak tartja ezt a hozzáállást.  
A Fidesz frakció nem támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Már megszokhatták, hogy a 
képviselőtársak egy része, akik a városfejlesztést végzik, az eredményekről 
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szólnak, mások siralomvölgynek érzik ugyanezt. Majd a városlakók értékelik a 
helyzetet.  
Bánkúttal kapcsolatban Orosz Lajos alpolgármester urat kérte fel, a segítésről 
tárgyalnak, az ügy folyamatban van.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

koncepciójára 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
Polgármester: Az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeleteiben 
került megfogalmazásra, hogy az önkormányzatok költségvetését két ütemben 
kell készíteni. Így ennek megfelelően a Közgyűlés először a költségvetés 
koncepcióját, majd ezt követően a tételes költségvetést tárgyalja. 
A költségvetési koncepció nem egy tételes költségvetés, hanem egy előzetes 
számítás a várható bevételekre és kiadásokra vonatkozóan. Az 
előterjesztésben kerülnek megfogalmazásra azok a további feladatok, teendők 
is, melyek alapján a költségvetési egyensúly megteremthető, a tételes 
költségvetés elkészíthető. 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az előterjesztés két részre bontható. 
Az első részben a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapozva a főbb 
makrogazdasági elképzeléseket, súlypontokat mutatják be az államháztartás 
egészére vonatkozóan. Itt természetesen kiemelt figyelmet fordítottunk az 
önkormányzatok forrásszabályozását érintő központi költségvetési javaslatok 
bemutatására. 
Az anyag második részében a központi szabályozás az önkormányzatot érintő 
hatását vezették le. Itt kerülnek bemutatásra azok a helyi döntéseket is alapul 
vevő számítások is, melyek alapján a 2009. évi költségvetési koncepció 
bevételi-kiadási keretszámait kialakították. 
A költségvetési koncepció számításait az előző évekhez hasonlóan a 
beterjesztett költségvetési törvénytervezetre alapozhatták. Nehezítette a 
számításaikat, hogy a benyújtott javaslatot többször módosították és ezzel 
összefüggésben az állami támogatások nagyságrendje folyamatosan változott. 
A két legjelentősebb központi költségvetésből származó bevételnél, a normatív 
állami támogatásnál és a személyi jövedelemadónál a számszerűsített összeg 
az előző évek gyakorlatának megfelelően még nem tekinthető véglegesnek, a 
parlamenti módosítások hatására változhat. A normatív állami támogatásokat 
illetően a jelenlegi számítások 840 millió Ft-os csökkenést mutatnak az előző 
évhez képest. Ez két tényező együttes hatását tükrözi. Egyrészt a 
közalkalmazottakat és köztisztviselőket megillető 13. havi juttatással sem a 
bevételi, sem a kiadási oldalon nem számolnak, a beterjesztett 
törvényjavaslattal egyezően. Ez több mint 1,5 milliárd Ft-os csökkenést 
eredményez a normatív állami támogatásoknál. Ugyanakkor beépítésre került a 
normatívákba a 2008. évben külön tételsoron tervezett 2008. évi bérfejlesztés 
fedezete, mely mérsékelte a csökkenés nagyságrendjét. 
A személyi jövedelemadóból az önkormányzatot alanyi jogon megillető résznél 
növekmény számszerűsíthető, ugyanakkor a jövedelemkülönbségek 
mérséklésére kapott összegnél – bár ennek nagyságrendje még ugyancsak 
bizonytalan – csökkenés várható jelenlegi számításaik szerint. 
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Saját bevételeiket illetően számításaikat alapvetően a 2008. évi várható 
teljesítésekre alapozták. A helyi adóknál, valamint az illetékeknél a 2008. évi 
módosított előirányzatot vették számításba. Mindkét bevételi nemnél 
bizonytalanságot jelent a gazdasági válság ma még nehezen számszerűsíthető 
hatása. Így e miatt az esetleges bevételkiesések miatt a költségvetésben egy 
jelentősebb összegű céltartalékot szükséges majd képezni. 
Fejlesztési célú hitelként csak a tervezett Panel Plusz hitelt építették be a 
koncepcióba, a szükséges önrésszel egyező nagyságrendben. 
A kiadásokat érintően a törvényi kötelezettségek mellett a Közgyűlés 2009. évet 
érintő kötelezettségvállalásait vették alapul. A kiadási szint meghatározásánál 
számításaikat döntően a 2008. évi bázisszintre alapozták, figyelembe véve a 
szintre hozásokat, valamint a 2009. évi feladatváltozásokat. Ilyenek például 
tánctagozat létrehozása a Miskolci Nemzeti Színházban, 50 bölcsődei férőhely 
bővítése. 
A beterjesztett költségvetési törvényjavaslattal egyezően az előterjesztés nem 
számol sem közalkalmazotti, sem köztisztviselői bérfejlesztéssel, valamint a 13. 
havi illetménnyel. A közszférát érintő személyi juttatások nagyságrendje a 
szakszervezetekkel történő megállapodások függvényében véglegeződhet.  
Felhalmozási kiadásokra az előterjesztésbe 5 milliárd Ft-os keretösszeg került 
beépítésre, mely alapvetően az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokra, 
valamint a már leszerződött feladatokra nyújt fedezetet.  
A koncepcióban számszerűsített bevételek-kiadások közötti hiány mértéke 1,2 
milliárd Ft. Mivel forráshiányra épülő költségvetés nem vállalható fel, ezért a 
koncepció határozati javaslatában megfogalmazásra kerültek azok a további 
feladatok, melyeket meg kell tenni a hosszabb távon stabil működés érdekében. 
Ezért a feladatellátás valamennyi területét érintően elkerülhetetlen a 
költségvetés kiadási oldalának részletes, tételes felülvizsgálata. Ágazati 
plafonokat kell meghatározni az egyes funkciók vonatkozásában mind a 
Polgármesteri Hivatalt, mind az intézményhálózatot illetően. Felül kell vizsgálni 
a jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatokat.  
A koncepció határozati javaslata a hiány megszüntetésével kapcsolatos további 
feladatokat tételesen tartalmazza. 
Kéri az előterjesztés megtárgyalását, majd ezt követően a határozati javaslat 
jóváhagyását. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal nem  

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

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

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 3 nem, 1 tartózkodó 

szavazat mellett támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 2 nem 
és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A költségvetés 
koncepciójával a 2009. évi tervezési folyamat kezdetét veszi. Az irányelveket is 
ennek keretében határozzák meg, a központi költségvetésre épül maga a 
koncepció. Minden olyan bevétellel és kiadással számolnak, amelyek már 
ismertek. 2009-ben is jóval nagyobbak az igények a rendelkezésre álló 
forrásoknál. A pályázati forrásokat ezért kiemelten kell kezelni. Fontos, hogy a 
determinizmusok pontosan és világosan látszódjanak. 
Intézménymegszüntetésről nincs szó, belépő új intézményként a 
versenyuszoda viszont jelen lesz. A központi kormányzat költségvetésében 
tényként fogalmazták meg, hogy az önkormányzati finanszírozási rendet át kell 
alakítani. A megtakarítási lehetőségeket kell feltárni. Az adóbehajtási 
tevékenységet minél hatékonyabbá kell tenni. 2009-ben is szükség lesz 
fejlesztési hitelre, a koncepció kizárólag a Panel Plusz hitelt tartalmazza.  
A koncepció a befejezett feladatokat már tartalmazza. Az intézmények és a 
hivatal közötti együttműködést a pályázatfigyelés terén is erősíteni kell.  
A hivatalban már működő OrganP rendszert kiterjesztik az intézményekre is.  
A gazdasági válság olyan helyzetet hozhat, hogy minden mai döntésüket egy 
holnapi történés akár keresztül is húzhatja. A költségvetés kidolgozásáig ezért 
nagyon sok munka van még hátra.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Ha az előző 
napirenddel vetné össze a mostani napirendet, akkor tulajdonképpen 
megállapítható nem sok változás van, rossz az irány. Változatlanul az a 
véleménye, hogy a koncepció kialakításakor már jelentős hiánnyal számolnak. 
Arra azonban nincs válasz, hogyan lehetne ezt az állományt mérsékelni. Az 
előző évek koncepcióinak mutatószámait összevetve megállapítható, hogy a 
költségvetés elfogadására mindig több lett a hiány.  Nem jelenthető ki, hogy a 
jövő év jobb lesz. Az általános feladatok között szerepel jó néhány olyan tétel, 
amivel már évek óta foglalkoznak. A közbeszerzést emeli ki. A Fidesz frakció 
egyébként a mostani közbeszerzési eljárást nem tartja jónak, nem tartja 
elfogadhatónak, hiszen nem hozott a város életében semmilyen hasznot. Az 
önként vállalt feladatok csökkentése azért ijesztő lépés.  
A szociális fejezetnek sok arca van, sok véleményt tartalmaz. Ha a segélyezési 
rendszert úgy alakítják át, hogy bővül a jogosultak köre, fedezet honnan lesz 
rá? Ha kevesebbel számolnak, akkor az igények hol nyernek teljesülést? 
Az önkormányzat nem készült fel kellőképpen a pénzügyi válságra. A válság a 
leggyengébbeket sújtja a legjobban. Két hónappal ezelőtt már szólt a 
hatásvizsgálat elkészítésének fontosságáról. Ha tudják, milyen hatások 
várhatóak, akkor fel tudnak rá készülni, akkor tudnak tenni ellene. A következő 
évben katasztrofális hatások fogják érni a város gazdaságát. Októberben, 
amikor beütött a válság, Magyarországon a második társaság a SHINWA volt, 
amely bejelentette a nagyfokú leépítést. 
Az 5. oldalon szereplő két mutató nem fog változni szerinte márciusig sem.  
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Az előterjesztés elfogadását a fentiekben elmondottak értelmében a Fidesz 
frakció nem támogatja. 
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Lenártek András 
képviselőtársa már ecsetelte a problémákat. A koncepció nem sok jóval 
kecsegtet. Polgármester úr is említette az ágazati plafonokat, amelyek már 
most is sok tekintetben félelemre adnak okok. Az önként vállalt feladatok 
csökkenése sem túl jó üzenet. Több területen a kiadások tekintetében is 
mínuszok mutatkoznak. A szociális funkciót, az oktatást és a kulturális területet 
emeli ki. Ezeket a következő évi költségvetés kapcsán nagyon meg fogja érezni 
a város. A működési kiadások is csökkennek. Miskolc a maximális iparűzési 
adót beszedi, de azt, hogy mit ad cserébe nem látja. Legalább a 
munkahelyteremtésnél látszódnának a lépések. Kelet-Magyarországon 
Miskolcnak a legnagyobb a hitelállománya.  
A KDNP frakció a koncepció elfogadását nem támogatja.  
 
Szűcs Tamás: Nagyon nehezen tudja elfogadni a 13. havi illetmény 
megvonását az egész közszférától.  Az országos politikát nem lehet nem 
idehozni, hiszen a felelősség nem elvitatható. Ha egy kicsit bölcsebben 
irányították volna az országot, nem kellett volna ezt a drasztikus lépést 
megtenni.  A teremben ülők felelőssége nem azonos, hiszen több országgyűlési 
képviselő is jelen van. Nem biztos ők mindent megtettek azért, hogy ne a 
mostani helyzet legyen.  
A koncepcióból az oktatás területén hiányzik, pedig tény, hogy a személyi 
juttatásokat vissza kell fogni100 milliós nagyságrendben. A koncepcióban egy 
finom utalást ez azért megért volna.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Kobold Tamás: Ebben a koncepcióban sem jelenik meg a forrásteremtő 
városgazdálkodás, pedig évek óta felhívja erre a figyelmet. A gazdasági 
válságnak is azért vannak ennyire kiszolgáltatva, mert ez az elem hiányzik. 
Gondolkodásváltásra volna szükség. Az államtól való függőséget kell 
csökkenteni, hogy az önkormányzat szabadabban mozoghasson. Nem volt 
előregondolkodás, a válság nem csak úgy a semmiből csapott le októberben. A 
válság jóval hamarabb kezdődött, de nem voltak előzetes vizsgálatok, 
hatástanulmányok. A koncepcióból hiányzik a felelős előregondolkodás, amit 
számon is kér a városvezetésen, hogy ezt miért nem tette meg.   
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Természetesnek tartja, hogy a 
koncepció tárgyalásakor elhangoznak azok az érvek, hogy hogyan kellett volna 
gondolkodni. Valamennyi nagyhatalmi vezetőre vonatkozik ez akkor, hiszen ők 
sem látták előre, mi fog történni. Az önkormányzat lehetőségei elsősorban a 
cégekkel kapcsolatban az adófeltételek változtatásával lehetséges. Iparűzési 
adócsökkentést a nagyvárosok közül egyedül Kecskemét tervez, aminek a 
Mercedes beruházás a feltétele. Sok feszültséget okoz az önként vállalt 
feladatok csökkentése. A hatékonyságot is felül kell vizsgálni.  
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A cégekkel folyamatosan kapcsolatban állnak. A SHINWA leépítéssel, a 
BOSCH bővítéssel reagált. A cégek egy része új stratégia kialakításában 
gondolkodik.  
Miskolc lakossága fogja eldönteni, kinek van igaza. 
 

--- Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés a 4. sürgősségi 
napirend megtárgyalásával folytatja munkáját. --- 

 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc-Tapolca leválása ügyében 

tartott helyi népszavazás eredményének 
határozatba foglalása  

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót Jegyző úrnak, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Alapvető szabály, hogy a népszavazás eredményét a 
Közgyűlésnek határozatba kell foglalnia. A határozatba foglalással semmilyen 
törvényi aggálya nincs és nem is volt. Törvényességi észrevételt viszont tett, 
még a népszavazás előtt, december 2-án. Három szempontból találta 
aggályosnak az előkészítő bizottság eljárását. Az előkészítő bizottságnak a 
településrészen lakó képviselőt kell elsősorban felkérnie arra, hogy a 
bizottságban közreműködjön. Ez nem történt meg. Dr. Varga László 2005. óta 
tapolcai lakos, de őt nem kereste meg senki ez ügyben. Az előkészítő bizottság 
két alkalommal is zárt ülés keretében tartott választási ülést. A választási 
ülésnek nyilvánosnak kell lennie. A bizottság a zárt üléssel a képviselőket is 
kizárta, hiszen így nem állt módjukban álláspontjukat kifejteni. A törvény 
egyértelműen előírja, hogy a népszavazás előtt a testületnek meg kell 
tárgyalnia a leválást előkészítő bizottság anyagát, különösen az új település 
nevére tett javaslatra, vagyonára, költségvetésére. 2008. szeptember 18-án 
került sor a népszavazás kiírásárára. Sem az októberi, sem a novemberi 
Közgyűlésen ilyen anyaggal nem találkozott.  
Még egyszer hangsúlyozza, hogy a törvényességi észrevételét a népszavazás 
előtt tette meg és az abban foglaltakat fenntartja.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Érdemes az elmúlt évek 
Tapolcával kapcsolatos történéseit áttekinteni. Olyan rémtörténet nézői, 
szereplői, amelynek főszereplője Polgármester úr. Arra tesz javaslatot, hogy ez 
a még véget nem ért történet ne rémtörténetként érjen véget, de nyilván nem 
lesz belőle sem dráma, sem vígjáték. A partnerségről, építésről kell szólnia 
Miskolc-Tapolcának, amely reményeik szerint továbbra is Miskolc része marad.  
2004. májusában a koncepció elfogadása igen nagy vitát váltott ki a 
Közgyűlésben, nem sokkal később a Fidesz frakció az elfogadott határozat 
visszavonására javaslatot tett, de sajnos kérésük nem nyert meghallgatást. 
2004.decemberében Polgármester úr aláírta a Pagony-Béta szerződést. 2007. 
tavaszára jutott oda az ügy, hogy a beruházás gyakorlatilag megbukott. 
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Korábban is látszott, hogy olyan fába vágta az önkormányzat a fejszét, ami már 
kezdetben is korhadt volt. Ezt követően felgyorsultak az események. Kiemeli 
azt a lakossági fórumot, ahol felmerült, meghosszabbítják a Pagony-Béta 
szerződést. Polgármester úr akkor négyszemközt megígérte, nem 
hosszabbítják meg a szerződést, később mégis ez következett be. Ezzel a 
problémát 1,5 évre elodázták, most ugyanott tartanak, mint akkor. Időközben 
létrehoztak egy paritáson alapuló ad hoc bizottságot a fejlesztés bukása 
okainak feltárására. A bizottság a városvezetés felelősségét állapította meg, 
amit egyébként Polgármester úr több ízben elismert. 2008. májusában került 
elő a Tapolca fejlesztési koncepciójára tett javaslat, ami komoly csalódást 
okozott, hiszen nem volt konkrét tartalma. A Fidesz újra előadta, hogy nem erről 
volt szó, módosító indítványt is benyújtottak, melyben konkrét intézkedéseket is 
meghatároztak, konkrét határidőkkel. A javaslatot a városvezetés leszavazta. 
Ekkor már a leválási szándék már a levegőben volt. A következő Közgyűlésre 
sürgősségi indítványt nyújtottak be azzal a céllal, hogy a városvezetés 
foglalkozzon érdemben Tapolcával. Ezt az indítványt is leszavazták. 
A szeptemberi döntés a népszavazás formális kiírása volt csupán.  
Az elmúlt években próbálta megfejteni a városvezetés és Polgármester úr 
viselkedését, miszerint hidegen, minden empátiát nélkülözve fordultak a 
tapolcaiak irányába. Nem hallották, vagy nem akarták a tapolcaiak szavát 
meghallani. Nem érezték valós veszélynek a leválási kezdeményezést. A mai 
előterjesztés értelmében a városvezetés abban bízott, hogy valamiféle jogi 
átláthatatlan hálóba kapaszkodva meg lesz a leválás akadályozva. Miskolci 
polgárokkal járatják a bolondját, mindenféle együttérzés nélkül vezetve a várost 
és adott városi polgárokat néhányszáz fős kisebbségnek titulálva, akiknek a 
véleménye nem fontos. Ezt a politikát nem lehet tovább folytatni. A határozati 
javaslatot 2 ponttal javasolja kiegészíteni.  
- A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a következő Közgyűlésre terjessze 
elő Miskolc-Tapolca átfogó fejlesztési koncepcióját, most már figyelemmel a 
Miskolc-tapolcai polgárok által megfogalmazott elvárásokra is. Az előterjesztés 
tartalmazza a konkrét fejlesztési elképzeléseket, intézkedési- és feladat tervet.  
- A Közgyűlés hozzon létre egy ad hoc bizottságot, amely vizsgálja a Tapolca 
leválást kiváltó okokat, paritásos alapon, 1 Fidesz-es, 1 MSZP-s, 1 SZDSZ-s és 
1 KDNP-s önkormányzati képviselővel. Elnöknek a KDNP által delegált 
képviselőt javasolja. A bizottság feladata, hogy megvizsgálja a Közgyűlés és a 
város tisztségviselői által hozott, Miskolc-Tapolcára vonatkozó döntések, illetve 
elmaradt döntések hatásait, illetve az előző leválási kezdeményezés óta eltelt 
időben a Miskolc-Tapolcára vonatkozó különböző ígéretek és cselekedetek 
viszonyát.  
Összefoglalva elmondja, a Fidesz szándéka, hogy gyökeresen megváltozzon a 
Tapolcával való viszonyuk. Meggyőződése, hogy a probléma olyan mélyen 
gyökerezik, amelyen csak új hozzáállás segíthet.  
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Tapolca tönkrement, 
lecsúszott és rossz állapotban van, ezek hangoztak el az előzőekben. Egy 
Tapolcát jobban ismerő ember véleményéből idéz. Tapolca teljes 
közműellátással rendelkezik, mint ivóvíz, szennyvíz, úthálózat, kábel, 
villanyvezeték, internethálózat és telefon. A szemétszállítást az AVE Kft. végzi. 
A helyi tömegközlekedést a városi busz biztosítja. Az ivóvízbázisból 43.000 
ember vízellátását biztosítják. A területen működik a világhírű termálfürdő, 
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melynek éves bevétele 1 milliárd Ft és a napokban fogadta 10 milliomodik 
látogatóját. A területen a HOLCIM végez kőfejtést, ipari tevékenységet. 155 
fővel, 50 éve működő általános iskolájuk van, mely korszerű tornateremmel és 
műfüves labdarúgó pályával van ellátva. 5 csoportos létszámmal modell óvoda, 
valamint fogyatékosok napközi otthona is működik. Gyógyszertár, orvosi 
rendelő, posta és közösségi ház is van a településrészen. Egyházi 
intézmények, katolikus sziklakápolna, modern új református templom, Szent 
Anna katolikus imaház is üzemel, valamint 45 fővel, konyhával ellátott nyugdíjas 
otthon. Az élelmiszer ellátást három mini ABC biztosítja, folyamatosan működő 
büfék, éttermek, ajándékbolt, újságárus, pénzváltó automata, szépségszalon 
szolgálják ki a lakosság ellátását. Felhívja a figyelmet, nem ő nem tud olvasni, 
ez egy értelmetlen szöveg. Az ide érkező turisták részére panziók, hotelek, 
magánszállások vehetők igénybe, melyek wellness, sport és fitnesz  
lehetőséget is nyújtanak a két autós camping mellett. A játszótéren és a 
csónakázó tavon kívül kalandtúra park, modern bob pálya biztosítja a sportolási 
lehetőségeket.  A települést Miskolccal kerékpárút köti össze. 
Természetjárásra, túrázásra, helyi kerékpározásra kiváló alkalmasak hegyeik. A 
Hejőligetben kirándulásra és a környező sok borospincékben kellemes 
időtöltésre van lehetőség, valamint színvonalas éjszakai szórakozóhelyek 
látogatására. Az ide érkező vendégek részére több száz autó, buszok részére 
parkolási lehetőség van. A nagy területű strandon egy darab modern, 
vízforgatós 50 méteres medence található. A lakóövezet peremén zárt kerti 
víkendházak nyújtanak pihenést. Tapolca határában épül egy kétmillió Ft-os 
beruházású uszoda, mely mellett található a miskolci Egyetemváros és 
Gyermekváros. Nagy bevásárlóközpontok övezik településüket, melyek mentén 
teniszpálya, sportpálya található. A dátum: Miskolc, 2008. december 9. Aláírója 
Dr. Kispataki Éva, a Tapolca leválását előkészítő bizottság elnöke.  
Ez az a levél, amelyet a leválást előkészítő bizottság a népszavazást követően 
benyújtott. Fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor hol itt a baj? Mindenki ilyen 
településen szeretne élni. Az idézetet azért ismertette felszólalása keretében, 
mert látni kell, hogy a leválást előkészítő bizottság nem csak fogalmazni és 
helyesen írni nem tud, hanem gyakorlatilag azt sem tudja, miről beszél, 
megtéveszti a tapolcaiakat, megtéveszti a miskolciakat. Ugyanez az anyag 
tartalmazza egyébként Tapolcafürdő költségvetését, egy oldalban. Arról 
beszéltek ugye, hogy 621 millió Ft lesz a bevételük, ezt mondták mindenkinek, 
257 millió pedig a kiadás. Az nem zavarta őket, hogy ilyen település nem létezik 
ma Magyarországon, még ott sem, ahol komoly ipar működik, utal Berentére, 
Bőcsre.  Hogyan akarja ezt Tapolca elérni? Adót szednének a tapolcaiaktól. 
Eddig a beszedett adó Tapolcán éves szinten 85 millió Ft volt, a bizottság 280 
millió Ft-ot akar beszedni. Úgy gondolják, hogy parkolásból, illetékbevételből és 
bírságokból 37 milliót kell beszedni. Egyéb meg nem nevezett forrásokból 18 
millió 500.000 Ft a bevétel. Állami támogatásról is szól a terv, évente 110 millió 
Ft értékben. Az állami támogatás nem összetévesztendő az SZJA és egyéb 
átengedett központi adókból származó bevétellel. A két adat egyébként hasonlít 
a hivatal által összeállított anyagban szereplő tételekkel. Azért ismertette, hogy 
mindenki lássa, hogy Tapolcán ilyen bevételek soha nem lesznek. A kiadási 
oldalon összesen 7 dolog szerepel. Nem terveznek az egészségügyi 
alapellátásra költeni, pedig ez önkormányzati feladat. Nem kell költeni szociális 
segélyezésre, sem étkezési, sem lakástámogatásra. Miskolc 24 millió Ft költ 
jelenleg éves szinten a tapolcai lakosok szociális segélyezésére. Kultúrára, 



 25 

sportra nem akarnak költeni, nem akarják, hogy kötelező önkormányzati 
feladatként a temető létrejöjjön. Útkarbantartásra, útépítésre és hóeltakarításra 
10 millió Ft-ot terveznek éves szinten költeni. Ebből nem lehet az utakat újra 
varázsolni. 2008-ban a Fenyő és a Szebeni utca felújításáról döntöttek. A 
Fenyő utca 25 millió Ft-ba, a Szebeni 16 millió Ft-ba kerül. A számokból látszik, 
hogy a leválási folyamat sem jogilag, sem gazdaságilag nem megalapozott. Azt 
sajnálja, hogy a tapolcai lakosok egy részét, több mint 800 embert félre lehetett 
vezetni, be lehetett csapni.  
Az MSZP frakció támogatja az előterjesztés elfogadását és ellenzi Tapolca 
leválását. 
 
Szabó Tamás: Az SZDSZ frakció álláspontját ismerteti. A kampányidőszakban 
az SZDSZ frakció sem támogatta a leválást. Tapolca a legjobb feltételek mellett 
sem életképes, önállóan nem tud működni. Az a törvény által előírt feladat, 
elmaradt, miszerint a leválást előkészítő bizottság anyagát meg kellett volna a 
testületnek tárgyalnia.  
Az előterjesztésben szereplő 5. pontot, miszerint a Közgyűlés nem támogatja a 
leválást, a frakció nem támogatja, ennél a pontnál nemmel szavaznak majd. A 
tapolcaiak egy jelentős részének véleménye nyilvánul meg a népszavazás 
eredményében. A népszavazási kezdeményezéshez megvolt minden joguk a 
tapolcaiaknak és a többség a leválás mellett döntött. A jogokhoz kötelességek 
is kapcsolódnak. Ha a leválás mellett döntöttek a következményeket is viselniük 
kell, próbálják meg az önálló életet. Ebből a meggondolásból nem támogatja az 
SZDSZ frakció az 5. pontot. Az életképtelenségre előbb-utóbb úgyis rájönnek a 
tapolcaiak. 
Ügyrendi javaslata, az 5. pontról szavazzanak külön.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

 
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. A sürgősségi 
előterjesztést hiányosnak tartja. Az előzmények nem tartalmazzák az ide vezető 
út ismertetését. A felelőst is meg kell nevezni.  
Kérdése, a leválást előkészítő bizottság megkapta-e a várostól azt a segítséget, 
amely a törvények betartását garantálta volna. Kapott-e tájékoztatást az 
előkészítés során a bizottság? Az előterjesztésből nem tűnik ki, hogy 
megtarthatja-e szerepét Tapolca? A pályázati pénzek eljutnak-e Tapolcára?  
Új típusú kommunikációt sürget. Ha a bizottság hibákat követett el, meg kell 
nézni, kapott-e kellő segítséget a várostól. Hajlandó-e nyitni és cselekedni a 
városvezetés meghallva a tapolcaiak üzenetét? Ha igen, milyen módon és 
milyen gyorsasággal? Nem szabad azokat szélmalomharcba sodorni, akik 
kifejezték a változás igényét.  
Dr. Simon Gábor hozzászólására reagálva elmondja, ha rosszul látnak valamit 
a város lakói, nem bírálni, segíteni kell őket.  
 



 26 

Polgármester: Kéri Jegyző urat, arra adjon választ, hogy az előkészítő 
bizottság részére kinek kell megadnia a megfelelő útmutatást.  
 
Dr. Mihalecz Péter: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
52.§ (2) bekezdése, valamint a vonatkozó kommentár értelmében a javaslat 
elkészítéséhez az előkészítő bizottság felkérésére a megyei közigazgatási 
hivatal vezetője szakmai segítséget ad. Tájékozódása szerint ez megtörtént, a 
bizottság ezt megtette, több ízben konzultált a közigazgatási hivatallal.  
 
Balogh Zoltán: Képviselőként tett egy esküt, melyben szerepel, hogy a 
választópolgárok akaratát megszívlelve, támogatva kiszolgálja azt. Ezt szeretné 
betartani.  
Hogyan kerültek ide? A 21. században egy képviselőnek egy út leaszfaltozását, 
vagy a csapadékvíz elvezetésének igényét több ízben kell Közgyűlésen szóvá 
tennie. Több mint 800 választópolgár - elkeseredésükben és azzal az érzéssel, 
hogy a városvezetés nem veszi figyelembe őket - hozta meg döntését a 
népszavazáson.  
Életében már több változást is végigélt. 1949-50-ben kezdődött Miskolc 
iparosítása. Addig Görömböly-Tapolca önálló volt, tudott élni, tudott 
gazdálkodni. Három kerületi tanács működött. Azért mondta ezt el, mert 
személy szerint nem fog a népakarattal szembe menni.  
Tapolcával egy kis éléskamrát veszítene el a város. A baj ott kezdődött, hogy 
nem vette a városvezetés tudomásul ezt a veszélyt.   
Szomorú, hogy Tapolca elveszítette korábbi fényét és a miskolciak 
Tiszaújvárosba és Bogácsra kénytelenek járni strandolni. Ilyen helyzetben Dr. 
Simon Gábor képviselő úrnak sem a helyesírási hibákat kellene keresnie. A 
lényeg a városvezetés meg akarja tartani Tapolcát, Tapolca meg le akar válni. 
Ezt öngólnak tartja és ebben nem kíván részt venni. Aki öngólt rúg, tisztázza 
magát.  
 
Bartha György: A Fidesz frakcióvéleményének ismertetésekor több 
pontatlanság is elhangzott. Illene tudni bizonyos információkat, amikor egy 
frakcióvezető a hozzászólására készült. Az hangzott el, hogy a Fidesz sem a 
népszavazás előtt, sem utána nem támogatta a leválást. Ehhez képest a 
december 9-i polgári lapban Dr. Nagy Kálmán, Fidesz-KDNP-s országgyűlési 
képviselő azt nyilatkozta, hogy az egyetlen esély az önállósulás. Akkor hogy 
van ez? A Fidesz és KDNP valóban kinyilatkoztatta, nem támogatják a leválást, 
de az országgyűlési képviselő mást mondott.  
Elhangzott az is, hogy helytelen lépés volt Borkúti Lászlót biztosnak kineveznie 
Polgármester úrnak, mivel őt korábban maguk a tapolcaiak váltották le. 2002-
2006. között volt Tapolca és Görömböly képviselője Borkúti László, aki 
egészségügyi állapota miatt nem is indult jelöltként 2006-ban. Borkúti Lászlóné 
volt az, aki jelöltként elindult 2006-ban. Az is tény, hogy végül Kocsis Levente 
nyert ebben a választókerületben mandátumot.  
Az önálló fürdővárosok úgy élnek meg, ha tulajdonukban van a fürdő. 
Tapolcának nincs tulajdonában semmilyen fürdő, vállalati tulajdonban van 
ugyanis. Ha nagyon akarják, sem tudják megszerezni.  
Az anyag hiányosságát kifogásolta a KDNP frakció vezetője. A hivatal 
kialakítása és a köztemető kialakítása törvényben foglalt kötelezettsége egy 
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önálló településnek, ami 109 millió 400 Ft-ba kerülne. Ez szerepel az anyagban. 
Tapolca a hitelből is kapna, 287 millió Ft-os nagyságrendben.  
Ha van egy jogi út egy település leválásakor, amit be kell tartani és ezt nem 
tartja be valaki, az jogvesztő.  
 
Dr. Szinay Attila: Személyes megszólíttatás címén kért szót. Nem szeretne 
személyiségi, jogi dolgokat is súroló fejtegetésbe belemenni, igyekszik a 
körülményekhez képest elegánsan túllépni ezen a hozzászóláson. Úgy értette, 
hogy az MSZP képviselőjét váltották le. Ami Tapolcával kapcsolatban 
megfogalmazódik, nem arról szól, amiről kellene. Nem támogatták soha a 
leválást.  Nem tartja jó iránynak az MSZP frakció vezetője által előadott ironikus 
kritikával tűzdelt hozzászólását, melyben a bizottság anyagát minősítette. Nem 
hiszi ez tetszik a tapolcaiaknak. A tapolcaiak azt várják, hogy mondja meg a 
testület, hogy az elvárásaik mikor teljesülnek. Szomorú, hogy minden 
reklámkampány ellenére a tapolcaiak többsége mégis a leválást előkészítő 
bizottságnak hitt, még akkor is, ha jogilag nem felelt meg minden szempontból 
maga az eljárás. 2005. óta, mióta sunyiban próbálta a városvezetés Fürdők 
völgye projektet keresztülverni a Közgyűlésen, azóta veszítette el a bizalmi 
tőkét a városvezetés. 2005-ben a népszavazási indítvány elbukott, 2008-ban 
már kikupálódtak annyira és keresztülvitték akaratukat a tapolcaiak. Félő, hogy 
ez a folyamat eljut odáig, hogy legközelebb már jogi ismereteik is meglesznek 
és Miskolc területe lesz az áldozat.  
 
Polgármester: A sunyizást visszautasítja és nem csak a karácsonyfa miatt, 
hanem azért, mert méltatlan képviselő úrhoz.  
 
Kocsis Levente: Méltatlannak tartja, hogy a Tapolcával kapcsolatos anyagokat 
a Pagony-Béta óta mindig 1-2 nappal a Közgyűlés előtt kapják meg. Így sem a 
bizottságok sem a frakciók érdemben nem tudták megtárgyalni. A Fidesz és a 
KDNP több ízben kifejezte Miskolc egységét tarja a megfelelő választásnak. A 
népfelség elvét azonban mindenek előtt állónak tartja.  Most is csak jogi 
csavarokról beszélnek és nem a megoldás gyökerének megtalálásáról. Nem 
érti, miért gondolja a jelenlegi városvezetés, hogy jogi zsákutcákkal kell 
maradásra bírni Tapolcát. Amennyiben ennyivel megoldottnak tekinti a 
városvezetés, amint lehetséges újra felszínre fognak kerülni ezek a 
kezdeményezések. A megoldáson kellene munkálkodni és azon, hogy a 
tapolcaiak újra bízzanak a városvezetésben. Szomorú, hogy egy településrész 
inkább a bizonytalan elszakadás felé fordul nagyobb bizodalommal, mint a saját 
városvezetése felé. A Fidesz korábban beadott jobbító szándékú indítványait 
sajnos rendre leszavazták és most sem a valódi megoldást keresik.  
Számtalanszor beszélgettek már arról Polgármester úrral és Alpolgármester 
úrral is arról, hogy a tapolcaiak tisztában vannak azzal, nem lehet csodát tenni, 
nem lehet minden útra tükörsima aszfaltot varázsolni. Olyan tervre van 
szükség, amelyből lehet látni a fejlődés ütemét.  
Egyet ért Juga György javaslatával, támogatja azt.  
 
Dr. Varga László: Tapolcára bejelentett lakosként egy kicsit más szemszögből 
is látja a vita tárgyát. Választópolgárként is végigkísérte az eljárást. Két A4-es 
oldalon kaptak tájékoztatást a fórumokról, rövid és szakmaiatlan mondatokban. 
A fórumok a nyilvánosság kizárásával történtek. Úgy gondolja, döntésük 
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meghozatala előtt nem kaptak kellő és szakmailag megalapozott tájékoztatást. 
Személy szerint, mint a településrészen élő képviselőt senki nem kereste fel. 
A képviselői esküben az szerepel, Miskolc javát szolgálom, ami szófordulattal 
élve nagy Miskolcot jelenti. 1908-ban hozott egy olyan döntést a testület, hogy a 
Munkácsy érsektől megvásárolja Tapolcát, ami addig érsekség volt. 100 éve 
hozott döntésről van szó. Azóta nem kis pénze van ebben nagy Miskolcnak. 
Miskolc integritását kell megőrizniük.  
Az országot a szétaprózódott önkormányzati struktúra jellemzi. Az 
önkormányzati reform a kiút. A mostani döntés ezzel ellentétes.  
Nem ért egyet Szabó Tamás liberális hozzászólásával. A központi akaratnak 
meg kell tudnia mondani, hogy kevesebb önkormányzatra van szükség.  
 
Dr. Kovács László: A mostani helyzetnek nyilván senki sem örül. A helyzet 
komolyságát és tanulságát is mindenki átérzi. Senki nem szeretné elveszíteni 
Tapolcát. Az, hogy mennyire felelős a városvezetés ezért a helyzetért, majd 
eldöntik a választópolgárok. Az viszont biztos, hogy a dolgok kezelése nem volt 
szerencsés. Lillafüred hasonló helyzetben van, mint Tapolca. A belváros 
fejlesztésére nyert forrásoknak nagyon örül és látja az igyekezetet, hogy a 
peremterületek fejlődjenek, mégis úgy látja, picit lemaradnak ezek a részek. Ne 
forduljon elő még egyszer ilyen helyzet! A legnagyobb veszélyt abban látja, 
hogy Tapolca példáját más városrész is követi. Ezt meg kell előzni 
összefogással és közös munkával.  
A Lillafüreden élők és működő vállalkozások eljuttatták hozzá 10 pontos 
beadványukat. Polgármester úron keresztül elsősorban Orosz Lajos 
alpolgármester úrnak és Fedor Vilmos alpolgármester úrnak tolmácsolja 
kéréseiket. Októberben fogadták el a turizmusfejlesztési koncepciót, amelyben 
szerepel egy prioritásokat élvező nagyprojekt összeállítása. Javasolja, üljenek 
le együtt a lillafüredieket is bevonva a tervezési folyamatba. Szépek az 
elképzelések, de fontosnak tartja, hogy a költségvetésben is kapjanak forrást 
ezek a feladatok. A lillafüredieknek meg kell adni a lehetőséget, hogy az 
említett két alpolgármesterrel közösen leülhessenek. A beadványt átadja 
Polgármester úrnak.  
 
Tavaszi Zsolt: Az MSZP-s hozzászólásokból azt szűrte le, nincs jó vágányon a 
városvezetés jelen pillanatban. Tapolca leválás melletti döntése kudarc a 
városnak és elsősorban a városvezetésnek. Végig kell venni, hol hibázott, aki a 
döntéseket hozta. Eddig az hangzott el, mindenki hibás, Dr. Nagy Kálmán, az 
ellenzék, csak a városvezetés nem. A tapolcaiak racionális érvek, érzések 
motiválta döntést hoztak. Új utat kell keresni, a felelősséget elismerve a 
hibákból tanulva. A tapolcaiaknak voltak jogos igényeik. Lehetett volna a be 
nem váltott ígéreteken túl tenni Tapolcáért. A bizalom visszaállításának kell a 
célnak lennie. Tapolca olyan Miskolcnak, mint egy vidéki gazdának a 
tisztaszoba volt régen. Tapolca Miskolc ékessége. Az eddigi problémákat közös 
alap kialakítása után lehet együttes erővel megoldani. 
 
Molnár Péter: A népszavazás előtt megjelent MINAP mellékletben egyértelmű 
volt az állásfoglalása Dr. Szinay Attilának és neki is. Politikusként a 
választópolgárok döntéseit azonban tiszteletben kell tartaniuk. Hosszú út 
vezetett a decemberi népszavazásig, ez már elhangzott. 2005-ben már volt egy 
népszavazás. Az egymásra mutogatás helyett a felelősségről kellene beszélni. 
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Ne legyenek egy következmények nélküli ország következmények nélküli 
városa. A tapolcai strand kapcsán Polgármester úr elismerte több ízben 
felelősségét. A tapolcaiak elvárják, hogy a kialakult helyzetért is vállalja a 
felelősséget és beismerje, hogy ez egy kudarc. Ez valahol összességében 
Miskolc kudarca, hiszen nagy Miskolcra tették az esküjüket, ez igaz. Az 
emberek véleményére oda kell figyelni. 
 
Polgármester: Nagy öröm egyenként a kést az emberben forgatni. Jó lenne, 
ha jeleznék, hány késre számítson még.  
 
Szűcs Tamás: Kéri, ne minősítse Polgármester úr előre, ami még el sem 
hangzott. Azt gondolja, Tavaszi Zsolt volt az, aki igazán emberi tónusban 
közelített, ahogy a városvezetésnek kellett volna, ehelyett jogi csűrcsavarokra 
helyezték a hangsúlyt, ami valóban fontos kérdés egyébként. Hirtelen két olyan 
esetet is tudna mondani, amikor a többséget nem zavarták a jogi problémák és 
észrevételek. A folyosón majd elmondja, mire gondol. Amikor érdekükben áll, 
zavarják a jogi problémák a városvezetés politikusait, amikor nem, akkor nem. 
Ez farizeuskodás.   
 
Kobold Tamás: Ha vannak valós okok, ami miatt nem támogatható az 
önállósuló törekvés, akkor a városnak kutya kötelessége, hogy ennek 
érdekében fellépjen. Ugyanígy a polgármesternek is. Ha nem így tesz, akkor 
felelősségre vonható. Az érzelmeket félre kell tenni, nincs helye már itt az 
érzelmeknek. Az önkormányzat is követett el hibákat, az is igaz, nem 
szakemberek a tapolcaiak. A város egységének fenntartása kötelességük, de 
nem minden áron és nem minden eszközökkel. A bizalmat csak valós és igaz 
eszközök felhasználásával nyerhetik vissza. A városvezetésnek azonnal 
tárgyalnia kellene ennek érdekében az előkészítő bizottsággal. A legnagyobb 
probléma, nincs bizalom.  
 
Polgármester: A napirend felett a vitát lezárja. A józan érvsort köszöni. Igen, a 
felelősségét elismerte, de annál jobban nem tudja elismerni, mint, hogy 
elismeri. Az alapvető probléma ebben az újabb népszavazásban, hogy az 
összefogó érv az, hogy ettől a városvezetéstől váljanak el. Ebben az a 
probléma, hogy ez a lila köd része, hogy ettől a városvezetéstől váljanak le 
befolyásolta a folyamat előkészítését, de azzal nem foglalkoztak, mi lesz a 
leválás után. Dr. Simon Gábor is említette azt a problémát, hogy az elhangzott 
pozitívumok és negatívumok más városrészben is elmondhatóak. Tapolca 
nagyon jó hely, ahogy az az idézett anyagból kihallatszott. A diósgyőriek már 
ugyanezt nem tudják elmondani. Mielőtt megválasztották, az volt a gond, 
gyalázatos a belváros. Most az a gond, miért csak a belváros. Ez utóbbi 
egyébként nem igaz, hiszen az IVS két pontja Tapolca és Diósgyőr - Lillafüred.  
A hogyan tárgyaljunk nem jelent meg a folyamatban. Az nem tárgyalás, hogy 
egy fórumon hol kiabálva, hol szelídebben mondják el véleményüket egyesek. 
Azt hangsúlyozza, szavazás történt, Tapolca nem vált le, véleménynyilvánító 
döntésről van szó. Kudarcként élte meg, mivel a fejlesztési elképzelések és 
részben tettek a tapolcai szavazók egy része szerint kevés. Miskolc 
közvéleménye a helyzetet szomorúan éli meg. Általános vélemény, hogy 
tegyen meg mindent, ne váljon le Tapolca. Önálló község létrehozása a mai 
világban át nem gondolt olyan fantazmagória, ami nem valósulhat meg, mert 
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nem működik. Lehet, hogy Miskolc rossz és nem ad eleget, de önállóan nem 
működik a településrész. Nem szabad a közösséget az alapon olyan rossz 
spirálba hozni, ami arra épül, utálják a városvezetést és őt magát. A folyamat 
oda vezet, hogy a település nem működik és idővel Miskolcnál megjelennek, 
hogy jó lenne, ha egyesülne Tapolca újra Miskolccal. Azokkal, akik nem 
kíváncsiak a racionális párbeszédre, csak a válást ismétlik, nem lehet beszélni. 
Észérvek menti tárgyalásra nyitott. A szavazás érvényes volt, a hozzá vezető 
úton azonban szabálytalanságok történtek.  
Az MSZP frakció a leválást nem támogatja. Neki kutya kötelessége mindent 
megtennie a leválás ellen. A másik oldaltól jó szándékot kér, hogy valóban meg 
tudják a problémát oldani.  
Fél óra ebédszünetet rendel el. 
 
--- Az ebédszünet után az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében zárt üléssel 

folytatja munkáját a testület. --- 
 

--- zárt ülés után --- 
 

3. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását 
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal nem 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 2 nem 

és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 

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

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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4. napirend tárgya:  Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára és 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző  
 
Polgármester: Az adórendeletek felülvizsgálata minden év utolsó 
közgyűlésének immár elmaradhatatlan napirendi pontjává vált, amelyet az év 
végére eső - jövőre vonatkozó - törvényi változások indokolnak, továbbá  
aktuális a 2009. évi költségvetési koncepció kialakítása kapcsán is. 
Az előterjesztés ennek megfelelően tartalmazza a jogszabályi környezet 
változásait követő módosításokat, valamint a szükségesnek ítélt adómértékeket 
érintő korrekciókat.  
Az építményadóban és az idegenforgalmi adóban javasolt változtatások 
mértéktartóak, a forrásból származó bevételek reálértékének megőrzésére 
törekednek. Az iparűzési adóban alkalmazott felső határt elérő mérték (2 %) 
lefelé lenne módosítható, de annak esetleges pozitív következményei jelen 
körülmények között kiszámíthatatlanok, viszont kiszámítható az azzal járó 
azonnali bevételkiesés. (0,1 %-onként 330 millió Ft) 
 Tájékoztató adatok a legmagasabb építményadó mértékeket alkalmazó egyes 
városokról: 
 - 900 Ft/m2, vagy a fölötti - 2008. évben - Salgótarján, Tatabánya, Esztergom, 
Szeged, Hódmezővásárhely, Szombathely, Veszprém. 
 Miskolcon 2008. évben 800 Ft/m2 a legmagasabb alkalmazott mérték, 2009-re 
900.Ft/m2a legnagyobb javasolt mérték. 
 A luxusadóról szóló törvényt az AB megsemmisítette. E szerint 2009-től a 
kivetés megszűnik. Tekintettel arra, hogy az adókötelezettséget a törvény 
mondta ki, így az átlagértékeket megállapító helyi rendeletünket a jövő évben 
deregulációs célból kell hatályon kívül helyezni. Annak léte adókötelezettséget 
önmagában nem teremt. 
 A feltett kérdéseikre a Pénzügyminisztériumtól napokban érkezett válasz a 
várakozásoknak megfelelő volt. Korábbi ütemezett teendőik az AB határozat 
ismeretében megszűntek. (Nem kell új bevallásokat készíteni, kiküldeni, stb.) 
A 2008. évi (korábban vitatott) adóztatással kapcsolatban jogorvoslat nincs 
folyamatban, így  - álláspontja szerint -  a kivetések módosítására irányuló 
vizsgálat  - a fentiekre is tekintettel -  aktualitását vesztette. 
A napirend előterjesztője: Jegyző úr. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni 
az előterjesztéshez.  

--- 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Három adórendeletről van szó: iparűzési, építmény és 
idegenforgalmi. Az építményadó vonatkozásában sem a támogatás mértékével 
sem a nagyságrendjével nem ért egyet a Fidesz frakció. Az idegenforgalmi adó 
esetében el tudja azt képzelni, hogy jó a magasabb érték választása, de csak 
két esetben. Egyfelől, ha az állam is ugyanannyi pénzt hozzátesz, másfelől 
meg, ha a bevételt kizárólag az idegenforgalomra fordítják. Ez utóbbi 
vonatkozásában szerinte hiányos a kommunikáció, sok vállalkozás ezért úgy 
érzi, a város beszedi a pénzt sarc jelleggel, de vissza nem forgat semmit. 
Nyilván ez nem így van, csak az interpretációban van hiba.  
Az iparűzési adónemnél megérné még egy kört futni, van-e arra lehetőség, 
hogy a helyi vállalkozásoknak kedvezményt nyújtsanak. A gazdasági válságban 
ez szerinte kiemelten hangsúlyossá válik. A vállalkozások támogatása a 
városnak bevételcsökkenés elvével nem ért egyet. Ha kifejezetten 
munkahelyteremtésre adnak például kedvezményt, akkor a vállalkozás 
árbevétele nagyobb lesz és ez visszatükröződik az iparűzési adóban is.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Azt látni kell, hogy egy tized 
százalék 300 millió Ft kiesést jelent a városnak. A jó szándékot érezte a 
javaslatban. A törvény adta lehetőségeken belül eddig is igyekezett az 
önkormányzat az adóalanyokat pozitívan kezelni.  
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a helyi közbeszerzési szabályok törvényi 

összhangjának megteremtésére 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző  
 
Polgármester: A napirend előterjesztője: Jegyző úr. Kérdezi, kíván-e szóbeli 
kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.  

--- 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 2 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal nem 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció módosító 
indítványt nyújtott be, melyet ismertet. A közbeszerzések jobbá tétele a 
városban fontos célja a Fidesz frakciónak is. Az intézmények számára jelenleg 
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előírás a központosított közbeszerzés bizonyos összeghatár felett, tehát 
mérlegelési lehetősége sincs az intézményvezetőnek. Egy iskola kisebb 
felújítását ismerősök, szülők sokkal olcsóbban meg tudnák adott esetben 
csinálni, mint egy közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Törvényes 
keretek között a beruházások jobb minőségben, miskolci vállalkozások által 
olcsóbban hogyan valósulhatnak meg? Erre kell a választ megtalálni. Megadja 
a szót Dr. Kovács Péternek a Jegyzői Kabinet főosztályvezető helyettesének. 
 
Dr. Kovács Péter: A helyi vállalkozások előnyben részesítése szabályozási 
szinten nem jelenhet meg. Létezhetnek azonban olyan eljárások, ahol helyi 
vállalkozások tudnak teljesíteni, de ezt mindig az egyedi esetben kell 
megoldani. Az előterjesztés a törvényességi oldalát rendezi a helyi 
szabályozásnak, a közbeszerzési rendszert tartalmilag nem érinti. Jegyző úr a 
meglévő szabályozás törvényi összhangjának megteremtésére tesz javaslatot 
az előterjesztésben.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a testületet, Csiszár Imre és zenekara 
műsorát fogadják szeretettel.  
 

--- A zenés betlehemes műsor után. --- 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a személytaxi szolgáltatás díjának 

legmagasabb hatósági áráról (ármegállapításáról) 
szóló 14/1999. (V. 10.) számú rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester   
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A személytaxi szolgáltatás díjának 
legmagasabb hatósági áráról - az ártörvény felhatalmazása alapján - 1999-ben 
alkotott rendeletet a Közgyűlés. Az eltelt kilenc évben bekövetkezett inflációra 
és költségváltozásokra tekintettel indokolttá vált a rendelet módosítása. A taxis 
vállalkozások és az érdekképviseletüket ellátó BAZ Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kezdeményezésére,  a hivatal szakosztálya által elkészített 
árkalkuláció  alapján a legmagasabb hatósági ár emelésére tesznek javaslatot. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
  Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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7. napirendi tárgya:  Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény végrehajtására vonatkozó önkormányzati 
rendelet alkotására 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A MIHŐ Kft. előterjesztési javaslatot nyújtott be 
a jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet helyett új rendelet 
megalkotására. Ennek indoka, hogy 2005. évben hatályba lépett a 2005 évi 
XVIII. törvény  a távhőszolgáltatásról , ami sok tekintetben hasonló előírásokat 
tartalmaz, mint a régi szabályozás, azonban vannak lényeges változások, ami 
miatt célszerű a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével új rendeletet 
alkotni. 
 Ilyen lényeges változások például: 
 a fogyasztó fogalma helyébe a felhasználó fogalma került 
 a felhasználói panaszok kivizsgálása a Jegyző helyett a Fogyasztóvédelmi 

Főfelügyelőség hatáskörébe tartozik 
 újraszabályozták a felhasználó által kezdeményezett szerződés 

felmondási feltételeket 
 bevezették a díjfizető fogalmát 
 az önkormányzat képviselő testületére vonatkozóan új feladatokat 

határozott meg 
 az egyes épületrészek tulajdonosaira a díjak meg nem fizetése esetére 

helytállási kötelezettséget vezetett be 
A MIHŐ Kft. 2006. évben a  távhőtörvénynek megfelelően a távhőszolgáltatás 
díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet alkotására javaslatot tett, 
amelyet a Közgyűlés elfogadott. Ez kifejezetten csak a  
távhőszolgáltatás díjképzését, valamint a díjalkalmazás  rendjének 
szabályozását tartalmazza. A  távhőtörvény végrehajtására vonatkozó új 
részletes szabályokat külön rendeletben érdemes meghatározni, amelyet a 
jelen előterjesztés tartalmaz.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

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

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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8. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe 
tartozó szolgáltatások 2009. január 1-től érvényes 
árának megállapítására 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Holding társaságai elkészítették a 2009-es év 
üzleti tervét. Tulajdonosként a biztonságos működés, gazdaságosság 
biztosítását fogalmazták meg többek között a célkitűzésekben. A társaságok 
működésénél fontos, további terhet a költségvetésre ne rójanak. A MIHŐ Kft. 
2009-ben nem kívánja a többletköltségét a lakosságra hárítani. A Régiópark Kft. 
éves árbevételét 6%-kal kívánja növelni. Zónánként eltérő százalékban 
növekednek a díjak. A MIVÍZ Kft. szennyvíz- és ivóvíz tekintetében közel 6%-os 
emeléssel számol.  A temető szolgáltatás díjai a felmerülő költségek arányaiban 
változnak. Az MVK Zrt. két lépcsőben 8,5 és 5,5 %-os díjemelést terjeszt a 
testület elé. Mivel az önkormányzati felső támogatás adott, ehhez jön az utas 
csökkenés illetve a Miskolc Kártya bevezetése által okozott bevételcsökkenés, 
amelyek együttesen indokolják az emelést. Több ízben megpróbálták a 
kismama bérlet fedezetének előteremtését, ami éves szinten 60-80 millió Ft 
költséget jelentene, amit ha a lakosságra áthárítják, ez további 3,5-4%-os 
emelést hozna. 2009-ben úgy döntöttek nem vezetik be, fedezet sincs erre.  
A MIK Zrt. közel 25%-os növelésre tett javaslatot. Az AVE Kft. 6%-os emeléssel 
számol.  
A társaságok a szolgáltatások biztonsága érdekében kénytelenek a fenti 
emelési javaslatokat megtenni. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával együtt 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság módosítójával együtt támogatta az előterjesztés 

elfogadását, kivéve a lakások bérletének 25%-os emelését.  
Lenártek András: A bizottság a közlekedési rendelet-tervezet kapcsán 
úgy látta a város még egyszer nem teheti meg a nagyfokú díjemelést. A 
június 1-jétől tervezett 6%-os bevezetés nem bizonyult megalapozottnak. 
A kismamabérlettel kapcsolatban korábban nem úgy rendelkeztek, hogy 
megnézik a hatásokat és csak utána döntenek. Orosz Lajos 
alpolgármester úrnak ezzel kapcsolatban volt egy kemény ígérete.  A 
bizottság azt javasolja, a júniusi emelésre ne kerüljön sor. A bizottság ezt 
a javaslatot egyhangúlag támogatta. A parkolási rendelet-tervezettel 
kapcsolatban a zónabeosztást tartotta a bizottság problémásnak. A 
bizottság javasolja, hogy a Deszka és a Mindszenti temető környékét ne 
vonják be a fizető parkolási zónába. Ezt a javaslatot egyhangúlag 
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támogatta a bizottság. Ambivalens az a helyzet, hogy alig lehet 
parkolóhelyet találni a belvárosban, de máshol is, az őrzött parkolók meg 
szinte üresek.  

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A parkolással kapcsolatban elmondja, a Régiópark Kft. 
ahhoz képest ahogy indult, nem hozza az elvárt teljesítményt. A város nem kap 
vissza annyi pénzt, amennyit remélt és a szolgáltatás színvonala is csapnivaló. 
A Régiópark üzleti tervéből az látszik, hogy a 20 millió Ft-os bevételtöbblettel 
szemben a kiadási oldalon három fő többletlétszám szerepel. A szolgáltatás 
javulása sehol nincs leírva. Az egész kft tevékenységét át kellene vizsgálni. A 
belvárosban nincs hely parkolni, az Uitznál meg üres az őrzött parkoló.  
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. A következő évi 
áremeléseket egy csomagban tárgyalja a testület. Vannak olyan tételek – 
szemétszállítás, temetkezési díjak -, amelyek az infláció mértéke körüli 
összeggel emelkednek és még elfogadhatóak. A lakbéreknél a 25%-os emelés 
indokolatlan, a frakció ezt nem tudja támogatni. A parkolás neuralgikus 
helyzetével egyetért, a FIDESZ módosítóját támogatja. Egyetért az MVK 
vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság módosítójával, miszerint a második 
féléves emelés nem indokolt. A magas díjak és megritkított járatok az 
utasforgalom csökkenéséhez vezetnek. A kisgyermekes bérlettel kapcsolatban 
Orosz Lajos alpolgármester úr elmondta véleményét. Utal arra, hogy a 
szeptemberi ülésre a KDNP frakció önálló indítványt nyújtott be a 
kismamabérlet bevezetése tárgyában. Az akkori ülésen Orosz Lajos 
alpolgármester úr ügyrendi javaslatában azt javasolta, hogy a decemberi ülésen 
tárgyalja a testület az indítványt. A mostani előterjesztésben nem szerepel a 
kisgyermekes bérlet, ezért a KDNP frakció módosító indítványt nyújtott be. 
Kérdése, milyen számításokra alapult alpolgármester úr azon állítása, miszerint 
a bérlet bevezetése 60-80 millió Ft-ba kerülne. Lehet, ez arra a feltételezésre 
alapoz, miszerint a kismamák megveszik a teljes árú bérletet. Végeztek 
közvélemény kutatást, melyből kiderült, hogy a kismamák többsége semmilyen 
bérletet nem vesz jelenleg, de ha lenne kismamabérlet, akkor azt többen 
megvennék. Dr. Hardonyi András is támogatta a kismamabérlet ötletét és több 
városban is kedvező hatásokkal bírt a bevezetése.  
 
Fábián István: A FIDESZ frakció módosító indítványt nyújtott be a fizető 
parkolásra vonatkozó rendelettel kapcsolatban. Ismerteti a javaslatot. Az 
előterjesztés azzal indokolja az emelést, hogy zsúfoltak a parkolók. Jó volna, ha 
a fizető parkolók parkolásra alkalmasak lennének. Amelyik parkoló nincs szilárd 
burkolattal ellátva esős napokon kaotikussá és helyenként járhatatlanná válik.  
 
Tavaszi Zsolt: Az előterjesztés a parkolás vonatkozásában jóval infláció feletti 
emelésre tesz javaslatot. Az anyagban az szerepel, hogy a díjemelés 
forgalomszabályozó eszköz. A másik érv, hogy más városban ennél drágábbak 
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a díjak. Az első indokot nehezen tudja elfogadni. Ha tényleg fontos lenne ez a 
megközelítés, mint forgalomszabályozó eszköz, akkor azzal is foglalkozna az 
előterjesztés, hogy a mélygarázsokat hogyan lehetne hatékonyan integrálni a 
rendszerbe. A P+R rendszerű parkolók létesítéséről nem sokat hallott az elmúlt 
időben. A parkolással foglalkozó cégnek az ilyen típusú lehetőségeket is fel 
kellene tárnia. Az infláció feletti emelésnek a bevétel maximalizálása lehet a 
célja.  
 
Doszpoly Orsolya: A lakások bérleti díjával kapcsolatban elmondja ez már a 
harmadik emelés, mióta képviselő. Az indok mindig az, hogy a lakásokra 
fordított karbantartási költségek magasak. Nem látott még olyan kimutatást, 
hogy mennyit fordít karbantartásra a Holding. Jó lett volna egy tényszerű 
adatokat tartalmazó táblázatot látni erről. A bérlakásokban nem a tehetős 
emberek élnek. Szeretné ezt a konkrét adatokat tartalmazó listát látni.  
 
Dr. Hardonyi András: Molnár Péter képviselőtársa hozzászólása késztette 
felszólalni. Egy évvel ezelőtt valóban volt egy ilyen irányú kezdeményezése. 
Fontos azonban tisztázni, a kismama, aki még nem szülte meg gyermekét, a 
kisgyermekes anyuka, aki már megszült, nem ugyanaz. Annak idején arra kérte 
Alpolgármester urat és Börzsei igazgató urat, vizsgálják meg, hogyan lehetne a 
kismama bérlet feltételeit kialakítani. A szándékát az motiválta, hogy mivel 
egyre kevesebben vesznek részt a terhes gondozásban, valahogy a kismamák 
utazását segíteni kell ezzel is ösztönözve őket a rendszeres ellenőrzésen 
történő megjelenésre.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Felkéri Dr. 
Halmai Gyulát, a Holding Zrt. elnök-igazgatóját, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Halmai Gyula: A tervezés folyamatába beépítették a gazdasági helyzet 
változásait. Reálértéken a bevételeket nem lehet növelni ilyen gazdasági 
helyzetben. A szinten tartás mellett a fejlesztésekre is fordítani kell. A MIVÍZ és 
az AVE korszerűsítési tevékenységét említi. Az MVK esetében el kell mondani, 
2006-ban negatív eredménnyel zárt a cég, a konszolidáció elkerülhetetlen volt. 
Tavaly már veszteség nélkül zárt a cég és az önkormányzati támogatás is 
csökkent. Júniustól tervezik a Miskolc Kártya bevezetését, ami a cégek 
számára többletköltséget nem okozhat. A kismama bérletet Dr. Hardonyi 
András képviselő úr vetette fel, melyre három fajta kalkuláció is készült. 
Győrben a bérlettel rendelkező kismamák szociális helyzetét vizsgálja az 
önkormányzat.  
Tavaly is lefolytatták a lakbérrel kapcsolatos vitát. Közel 6000 bérlakásról van 
szó. A Közgyűlés elfogadja minden évben az ingatlangazdálkodási tervet, ami a 
potenciális tervezett bevételek felosztását tartalmazza. Ebből költenek a 
rendszer működtetésére. A MIK ilyen típusú üzemi költségeit befagyasztották. A 
nem lakás célú helyiségek bevételeiből megszűnt az elmúlt évtized 
keresztfinanszírozása, miszerint a bérlakás állomány fenntartását ebből 
finanszírozták.  Ebből a pénzből belvárost fejlesztettek, új bérlakásokat 
építettek, amelyek fedezete a kötvénykibocsátás volt. A kétlépcsős emelés 
célja, ne nőjön az adósság. Képviselő asszony részére a tételes kimutatást 
rendelkezésre bocsátja.  
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Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót a Régiópark Miskolc Kft. 
igazgatójának, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Stefán Csaba: Tájékoztatja a testületet, hogy amiért létrehozták a céget, a 100 
milliós befizetés, minden évben megvalósult. Idén 130 millió Ft-oz fizetett be 
júniusig a cég. Emellett a rendszer korszerűsítésére több tízmillió Ft-ot költenek. 
Több parkolót is rendbe hoztak idén. A cég saját forrásából, 1,6 milliárd Ft 
értékben két parkolóházat épített. 2009-ben újabb mélygarázst építenek. A 
Deszka templom melletti területet kivették a fizető parkoló övezetből még 
hétfőn, amikor az erről szóló módosítót leadták. Nem a Mindszenti temető 
melletti területről van szó a másik hivatkozott parkoló övezetbe bevonni javasolt 
rész vonatkozásában, hanem a Sportcsarnok melletti területről. A cég 
működéséről annyit, hogy a Régiópark a legjobbnak ítéltetett országos szinten. 
A perré alakuló ügyek 90%-ban a cégnek ad igazat a bíróság. A parkolóház 
díjainak megállapítása nem közgyűlési hatáskörbe tartozik. A mélygarázs 
napközbeni kihasználtsága 40%-os. A bazártömbi parkoló sáros, kátyús még, 
de ezt a parkolót 2009-ben megszüntetni tervezik. A többi városban 
magasabbak a díjak, ezért a mostani javaslatot reálisnak tartja. A 3 fő felvétele 
a parkolóház üzemeltetése miatt szükséges és nyilván nincs 20 milliós bérük 
éves szinten.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester 
úrnak reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A módosító indítványokra egységesen nemet 
mond. Az előterjesztői módosító tartalmazza a szükséges korrekciókat.  
 
9. sz. napirend tárgya: Javaslat Miskolci Városgazda Kht. szerződéses 

jogviszonyainak átalakítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Évről évre keresték a folyamat modelljét, ami a 
leghatékonyabb. Számtalan átszervezés van már a hátuk mögött. A 
Városgazda Kht. tevékenységeinek elhatárolása korábban nem történt meg. A 
Vadasparkot, a temetőket emeli ki. A Városgazda Holdinghoz való viszonyát is 
rendezni kívánja az előterjesztés.  
A piacrendelet hatályon kívül helyezésére is javaslatot tesz az anyag.  
A társaság működésének statikus és dinamikus képét a Városfejlesztési, 
üzemeltetési és Turisztikai Bizottság elé viszik megtárgyalásra januárban.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 0 nem 

és 3 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal támogatta 

az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: A Városgazda eddig úgy működött, hogy a képviselők leadták 
választókerületeik problémáit és a hivatal egyes osztályai összesítették ezeket 
és hozzárendelték a szükséges forrásokat, illetve voltak különböző fedezetek, 
amelyek általánosságban meghatározásra kerültek.  Nagy probléma, sok kár éri 
a Városgazdát. Utal a táblák folyamatos lopására. Karbantartásra ezért nagyon 
sokat kellett fordítani. A költségvetés összeállításánál ha lehet, ezekre a 
feladatokra több pénzt kell biztosítani.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat az ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályázati 

feltételeiről szóló 12/2008 (III.12.) rendelet 
módosítására, a 2008. évi pályázat benyújtási 
határidejének meghosszabbítására, és a 2009. évi 
támogatási keretösszeg növelésére 
 

Előterjesztők:  Káli Sándor polgármester  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az Önkormányzati Minisztérium által közzétett, 
LFP-2008-LA-9 kódszámú pályázati felhívással, 2008 évben az állam új típusú, 
hármas finanszírozású két vagy egylépcsős állami támogatási pályázatot írt ki. 
A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök 
beszerelésének (a továbbiakban: ÖKO-Program) támogatása. 
A pályázati programot 2008. október hónapban az állam módosította. 
A módosítások: 
 A pályázatok benyújtási határideje 2009. június 30-ig meghosszabbításra 

került. 
 Az állami támogatás mértéke és összege megemelkedett, illetve az 

önkormányzati támogatás korábbi 15 %-os maximum mértéke eltörlésre 
került. 

Egyéb, a műszaki tartalmat, a pályázati konstrukciót érintő változtatás nem 
történt. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
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 Környezetvédelmi és Energiaügyi 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. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: A panelprogram esetén az utolsó évet leszámítva a 
fűtéskorszerűsítés nem szerepelt kötelező elemként. Sokan ennek az elemnek 
kihagyásával spóroltak. Nem értették meg, hogy e nélkül a pozitív, energia 
megtakarításra irányuló hatás nem érezhető. Ezért indította és hosszabbította 
meg az ÖKO programot a kormány. Több mint 2000 lakás fűtésszabályozása 
oldható meg a javaslat elfogadása esetén.  
 
Csutorás Géza Levente: Az elkészült homlokzatszigetelésekkel kapcsolatban 
elég jelentős anomáliákról lehet hallani, miszerint nem megfelelő az elvégzett 
munka ellenőrzése. A tervezett szigetelés és az elszámolt költségek terén is 
vannak problémák.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Tompa 
Sándor panel biztos úrnak.  
 
Dr. Tompa Sándor: Javasolja, hogy a MIK Zrt. munkatársaival közösen a 
konkrét ügyeket, konkrét problémákat tekintsék át. Az ÖKO program 
vonatkozásában ilyen jellegű problémával nem találkozott.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti 

átalakítására 
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  
  
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A sport és a diáksport fontos szerepet tölt be a 
közéletben. A sport területén is át kell tekinteni minden fillért, hogy mire költik. 
A felhasználható források minél hatékonyabb érvényesülése érdekében 
nyújtotta be előterjesztését. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
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 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai 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. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az átalakítási javaslat az utánpótlás nevelést nem érinti. A 
javaslat célja a nettó elszámolás megvalósítása a szervezeti átalakítás által. Az 
új kereten belül több pályázaton is részt tud majd venni a MISI. 
 
Illyés Miklós: A Fidesz frakció az előterjesztés elfogadását támogatja. A 
sportiskola többletbevételre törekszik, az Áfa visszaigénylés és bizonyos 
sportágak önállóvá tétele által. A sportiskola igazgatója harmadik elemként 
említette a tagdíjat. Az önkormányzat eddig meghatározta a tagdíjat, a jövőben 
is a Közgyűlés fogja ezt megállapítani?  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Orosz Lajos 
alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Igen, a Közgyűlés fogja a sportiskola valamennyi 
paraméterét meghatározni, így a tagdíjakat is. Az iskola igazgatóját arra kéri, 
hogy az üzleti és szakmai tervet egyeztessék és ha szükséges a februári ülésre 
terjesszék be.  
 
12. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ 

gazdasági társasággá történő átalakítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrnak, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A munkát elvégezték, a szükséges 
egyeztetéseket mindenkivel lefolytatták, akikkel kellett. (Szakszervezetekkel, 
közalkalmazotti tanáccsal, szakértőkkel.) Az anyag létrehozásában 
közreműködőknek ezúton mond köszönetet. Az előterjesztés az érvényes 
jogszabályoknak mindenben eleget tesz.  
Ügyvezetőnek Tasnádi Zoltánt, az FB elnökének Juhász Imrét, tagoknak: Dr. 
Kovács Andreát, Dr. Kovács Zoltánt, Dr. Török Pált és Dr. Dulibán Lászlónét 
javasolja.  
Az előterjesztői módosító utólagos kiosztásának oka, hogy 14 órakor jegyezték 
az aláíró felek. A megállapodás a munkabékét hívatja szolgálni.  
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Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
Dr. Hardonyi András: Miskolc város fekvőbeteg-ellátási rendszere 
mérföldkőhöz érkezett. Az elmúlt években sokat foglalkoztak a két kórház, 
majd a MEK működtetésével. A finanszírozás és a város támogatása a két 
kardinális elem. A finanszírozás megváltoztatására kell helyezni a 
hangsúlyt. A mindenkori városvezetés folyamatosan a kórházak 
biztonságos működéséért tett. A bizottsági üléseken Dr. Mokrai Mihály 
alpolgármester úr rendszeresen részt vett. A kórház dolgozóit is 
igyekeztek tájékoztatni. A szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a 
kamara, az ÁNTSZ és az OEP is részt vett meghívottként a bizottsági 
ülésen. A gyógyítás minőségének megtartása mellett nagyon fontos 
szempont a gazdaságosság. Az egészségügyben dolgozók a változás 
igényét már régen megfogalmazták. A kialakult új társaság keretei között 
méltó versenytársnak kell maradnia a MEK-nek a megyei kórházzal. A 
gazdasági társaság új kihívás minden dolgozó számára. Sok olyan hír 
látott napvilágot, amelyekből látszott, kórházak átalakítása milyen 
zavarosan és ellentmondásosan is történhet. Miskolc város nem így akar 
tenni, ezért a 100%-os önkormányzati tulajdon mellett döntöttek. 
Csoportos létszámleépítésre szükség van, de nem a szűk értelemben vett 
egészségügyi dolgozók körében. A bizottság módosító indítványokat 
fogalmazott meg egyhangú támogatással. A képviselők ezeket a 
javaslatokat megkapták. Az alapító okiratból kimaradt a gyógyszertár 
létesítése, ezért ezzel a ponttal is javasolja a bizottság kiegészíteni a 
döntést.  

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

 Pénzügyi Bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Lenártek András: A bizottság másodszor foglalkozott a témával, mivel 
novemberben kérésükre biztos úr beszámolt az ülésen.  A pszichiátria 
helyzete jelenleg tarthatatlan, ezt szomorúan vették tudomásul. Az 
ügyvezető igazgató kinevezéssel és nem pályázattal történő megjelölését 
furcsának tartja. Az évek óta tartó adósság nyár végén megállt, más irányt 
vett. Nem érti, ha jó irányba fordult a tevékenység, miért nem hagyták 
ebben a helyzetben. A tartozás állománya jelenleg is jelentős méreteket 
ölt. A pénzügyi feszültség nem szűnik meg egyik napról a másikra. Az 
előterjesztésből és a magyarázatból 300 millió Ft szerinte hiányzik. Az 
előző bizottsági ülésen biztos úrnak több kérdést is feltettek, de nem 
érkezett rá válasz. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A miskolci kórházakkal 
kapcsolatos döntések sorozata évek óta a közvélemény élénk érdeklődését 
váltja ki. A mostani előterjesztés gyökerei is 2-3 évre nyúlnak vissza. Hosszas 
vita zajlott a 2006-os egészségügyi reformnak nevezett tervek kapcsán. 
Általában véve nem támogatta a Fidesz ezt az országos folyamatot, ami az 
egészségügy átalakítását célozta. 2007-ben országos szinten 152 milliárd Ft-ot 
vontak ki az egészségügyből, az intézmények adóssága nőtt, megismerték a 
várólisták fogalmát, osztályokat zártak be és egyre több orvos megy külföldre. A 
reform nem járt egyébként mindig együtt a gazdaságossággal. Megismerték a 
TVK fogalmát is. Nem volt nyugalmas helyzet az elmúlt időszak és nem 
kedvezett az egészségügyben dolgozóknak sem. Olyan átalakításon vannak 
túl, amelyet – az AB döntése értelmében - az alkotmányellenes regionális 
egészségügyi tanácsok nagyban befolyásoltak.   
A MEK-kel kapcsolatban elmondja, a két kórház egyesítése óta már a második 
biztos funkcionál. Az adósságállomány mértéke teszi kötelezővé egyébként az 
önkormányzati biztos kirendelését. A Fidesz frakció számára másodlagos az, 
hogy milyen formában működik a kórház, az elsődleges szempont, amire 
figyelni kell, mi van a betegekkel. A városi pszichiátria helyzetét említi, ami 
emberjogi problémaként is értelmezhető. A Szent Ferenc Kórházból áttelepített 
ellátással kapcsolatosan voltak megoldatlan problémák, melyeket még mindig 
nem sikerült rendezni teljes körűen. A leletek átadását említi. Olyan ügyeleti 
rendre kényszerítették az egészségügyi dolgozókat, melyben előadódhat olyan 
megoldás, hogy a pszichiátrián szemész ügyel.  
A betegek összességében tehát nem jártak jobban, hiszen kevesebb orvos, 
kevesebb ágyszámon látja el ugyanazt a feladatot. Több pénz nem lesz a 
rendszerben, ez látszik. Miskolcnak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A biztos 
tájékoztatása szerint, kormányzati segítség nélkül nem is tárgyalhatnának az 
adósságrendezésről. A miniszter mellesleg kijelentette ez a pénz nem 
konszolidációra van, de személy szerint nem bánja, ha az adósságrendezésre 
fordítják.  
A most kiosztott megállapodás kedvező a maradók szempontjából. A város 
azonban gazdaságilag nincs olyan helyzetben, hogy csoportos létszámleépítést 
hajtson végre.  
Jól jár-e a kórház azzal, ha átalakul? Többen meglépték már ezt, de nem lehet 
egyértelműen válaszolni, hiszen a hatások nem érződnek azonnal. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Fidesz frakció módosító indítványt nyújtott be. 
Furcsának tartja, hogy az igazgatói posztot, aki nem más, mint a társaság 
ügyvezetője, nem kívánja a városvezetés pályáztatni.  
Az eredeti javaslat – és az Egészségügyi Bizottság javaslata is – a biztos 
helyett megválasztandó ügyvezető bérét a polgármester hatáskörébe teszi. A 
Gt. ezzel szemben úgy rendelkezik, hogy az ügyvezető választásáról, 
visszahívásáról és díjazásáról a taggyűlés dönt. Abban az esetben tesz kivételt, 
ha felügyelő bizottság dönthet zrt. és kft. esetén. (Gt. 37.§.)  
Olyan szolgáltatást nyújtó társaságról van szó, amely nem jó, ha a Holdingba 
integrálódik, még akkor sem, ha a Holdinghoz tartozásnak nyilván vannak 
előnyei.  
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Dr. Hártó György: A tárgyalásban folyamatosan és aktívan részt vett. A 
tervezetett átalakításokról a kórházi management részéről számos tájékoztató 
hangzott el különböző fórumokon. Úgy gondolja, hogy aki akart, az konkrét 
ismeretekhez tudott hozzájutni. A felmerült kérdésekre kimerítő válaszok 
születtek. A tervezett átalakítás gyökeresen eltér a régióban egy másik 
városban megvalósított, sok esetben botrányos átalakításától. A munkavállalók 
legnagyobb sérelme az volt, hogy az állásukat meg akarja az új társaság 
hirdetni, vagyis meg akar tőlük szabadulni. Úgy érzi ezeket a kételyeket sikerült 
eloszlatni. A dolgozók biztonságra, stabilitásra vágynak. Ma ezért döntést kell 
hozniuk és ki kell egy biztosan követhető irányt jelölni a kórháznak.  
 
Dr. Hardonyi András: A teljes tájékoztatáshoz az is hozzátartozik, hogy az 
egyéb érveket is elmondják. Jelenleg a MEK-ben csak ott van orvoshiány, ami 
országosan is hiányszakma, ilyen a pszichiátria, a tüdőgyógyászat és az 
aneszteziológia. A tartozással kapcsolatban elmondja, megélte az előző biztos 
és csapatának munkásságát is. A változások akkor kezdődtek, amikor az előző 
biztos és csapata teljesen új gondolkodást hozott a kórházba. Ma már látható, 
hogy a tartozás állománya csökken és a fojtogató, mindennapi betegellátásban 
jelentkező hiányok sincsenek már jelen. Osztályvezető főorvosként elmondja, 
alapvető működésbeli hiányok nincsenek, műtétek nem maradnak el és a 
betegek megkapják a megfelelő ellátást. A műtéti órák száma nőtt. A nyugati 
országokban is napi 8-10 órás műtőkihasználtság van.  
A várólistával kapcsolatban elmondja, ma senki nem szenved 
egészségkárosodást a várólista miatt. Racionális várólista működik, ami sürgős 
esetben aznapi műtétet, halasztható műtét esetében egy hetet, maximum 10 
napot jelent. Régen is volt ilyen, ez teljesen természetes szervezési eszköz.  
A RET-ek működésében azok a kórházvezetők vettek részt, akiket jórészt a 
jobboldali közgyűlések delegáltak.  
Amióta Tasnádi úr jelen van, a kórházban nyugalom és jövőkép van.  
Az ügyelettel kapcsolatban elmondja, sürgősségi osztályuk van. Az a kórház 
ahol nincs ilyen osztály, halálra van ítélve.  
 
Dr. Szinay Attila: Dr. Hardonyi András által elmondottak egy részében van 
egyetértés. A sürgősségi osztállyal kötendő szerződéshez a Fidesz drukkolt, sőt 
még kritikai észrevételként annak idején részükről el is hangzott, hogy minél 
előbb létesítsenek ilyen egységet.  
A módosítóban szerepel és ez egybevág az Egészségügyi Bizottság 
javaslatával is, miszerint maradjon a kórház önkormányzati tulajdonban. 
Legalább 10 évig ne idegenítsék el a társaság üzletrészét. A közalkalmazotti 
tanáccsal kötött megállapodásban 5 év szerepel.  
Továbbra is azt gondolja, az ügyvezetőt nem lehet kinevezéssel megválasztani. 
Ez elvi álláspont, nem személy elleni kifogás. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Miskolc olyan kérdésekkel is 
kénytelen foglalkozni, amelyekkel a hasonló nagyvárosok nem is foglalkoznak. 
Specialitása és nehezen kezelhető sajátossága a városnak a kórházak száma. 
Más szerencsésebb országokban az önkormányzatoknak a kórházakhoz nincs 
közük.  
Az adott helyzetet kezelni kell. A jelenlegi világban végre megtörtént az 
elmozdulás, aminek a lényege az volt, hogy a magyar egészségügy – amit az 
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egészségügyi dolgozók hősiessége tart össze – induljon el egy úton, mert a a 
jelen állapot hosszú távon tarthatatlan.  
Megadja a szót Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Tasnádi biztos úr nehéz körülmények 
között vette át a munkát, az eredmények látszanak és bizalom van irányába. A 
Gt. lehetőséget teremt határozatlan idejű kinevezésre. A Közgyűlés, mint 
alapító, tehát ezt megteheti.  
A változás a kor függvénye, ami évekkel ezelőtt jónak tűnt, ma nem biztos, 
hogy az.  
A Holdingba tartozást a dolgozók garanciális elemként kérték, az eredeti 
anyagban nem szerepelt. Úgy gondolkodtak, ha Miskolc gazdasági egységet 
tudott képezni, az ahhoz való tartozás bizalmat és nyugodt munkafeltételeket 
biztosít.  
Február 28-ig technikai ügyvezetőt kell választani, akinek a személyét 
Polgármester úr bejelenti.  
 
Polgármester: Juhász Lajosról van szó, aki jelenleg vállalatfejlesztési igazgató. 
Az az előterjesztői módosító indítvány, amely arról szól, hogy a biztos 
mandátumát 2009. december 31-ig meghosszabbítja, egy szavazás után ez 
nyilván elveszíti jelentőségét. Az FB-be kéri, hogy a Fidesz is nevezze meg a 
delegálni kívánt személyt a szavazásig. 
  
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat az általános iskolák kötelező beiskolázási 

körzeteinek felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester    
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Ebben az évben a 31-es számú törvény 
részeként a magyar Országgyűlés az esélyegyenlőség érvényesülésének a 
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról 
döntött. Ez a módosítás érinti a közoktatásról szóló törvényt is. A halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók és a nem e körbe tartozó tanulók arányait is 
meghatározza városi szintre kivetítve. A törvénynek megfelelő körzeteket ki kell 
alakítani. Egy általános iskolában maximum 25% lehet a hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya az össztanulói létszámhoz képest. Három intézményben 
magasabb az arány jelenleg, ahol változtatni kell. Ezek a József Attila tagiskola 
és a bulgárföldi, komlóstetői iskolák. Ha nem teljesíti a város, akkor a 
jogszabály szankcionál. Ha nem tartják be a törvényeket, az EU-s forrásokra 
sem pályázhatnak. Vannak olyan területek, ahol tisztázni kell, hogy az 
iskoláskorú gyermekek melyik körzetbe tartoznak. A beiskolázási körzetek 
módosítási javaslatát tartalmazza az előterjesztés. 
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester  úr vezeti. --- 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 4 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
  
Szűcs Tamás: A törvénnyel kapcsolatban felmerülnek aggályok. A szabad 
iskolaválasztás elve létezik. Ez a törvény ezt az elvet korlátozza. A másik 
probléma az aránytalan teher, nevezetesen egyes diákoknak igen nagy 
távolságokat kell majd utazással megtenniük. Akik megalkották a jogszabályt, a 
gyakorlati nehézségeket nem látták. A sorrendiséggel is gond van. A hátrányos 
helyzetű gyermekek szétszórása a város intézményeiben problémákat teremt. 
A mai ülésen tárgyalják az esélyegyenlőségi tervet is. Véleménye szerint 
fordítva ülnek a lovon.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Több olyan pont van, ami dilemmát okozott. 
Egy heterogén településszerkezetű városban igen nehéz az elvárásoknak 
megfelelő körzeteket kialakítani, ráadásul a távolságok is nagyok. A törvénnyel 
azonban nem lehet szembe menni.  
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel nap mint nap foglalkozó 
pedagógusokról kevés szó esik. Nagyobb elismerést érdemelnének. Jó volna, 
ha a területen dolgozó pedagógusok találkozhatnának egy fórumon egymással, 
a jogalkotókkal és az irányító hatóságokkal.  
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14. sz. napirend tárgya:  Javaslat a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatási kistérségi szintű feladatellátása 
érdekében intézményfenntartó társulás 
létrehozására, valamint az Iránytű Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítása (II. 
forduló) 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az előterjesztői módosító indítvány a 2. sz. 
mellékletben az intézmény nevét helyesbíti: Miskolci Családsegítő Központra. 
Kéri a bizottsági álláspontokat.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
15. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 

elfogadására 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Három fontos mozzanatra hívja fel a testület 
figyelmét. 2007-ben a testület elfogadta a Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervét. 
2008-ban a közoktatási esélyegyenlőségi terv helyzetelmését határozatban 
fogadták el. Ez feltétele a mai feladatsor elfogadásának. A város mostanra 
elkészítette az intézkedési tervet, amely tartalmaz minden kötelezően előírt 
elemet. Az anyag hozzáférhető és olvasható a város honlapján. A terv 
elfogadásának tétje, hogy részt vehetnek-e a vonatkozó pályázatokon, vagy 
sem.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
 
 



 48 

Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 1 nem és 3 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 2 tartózkodás mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Szilágyi Gizella: A bizottsági vitában elhangzott, hogy az oktatási 
intézményeknek kötelező jelentési kötelezettségük van a gyermekjóléti 
jelzőrendszeren keresztül, ha valaki magántanulóvá kíván válni a család 
kérésére, egészségügyi vagy magatartásbeli okok alapján. Az integrációs 
folyamatot szakítja meg ez a tendencia. Az Oktatási Főosztálytól kéri, ahol 
nagy számban jelentkeznek ilyen kérelmek, vizsgálja felül.  

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását.  

 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal támogatta 
az előterjesztés elfogadását.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az USA-ban régebb óta 
kutatják a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát. Egy magas státuszú 
családban 45 millió szót hall egy gyermek 0-3 éves kor között, egy alacsony 
státuszú családban 13 millió ugyanez a szám. Ezt a különbséget pusztán az 
oktatási rendszer nem képes ledolgozni. Egy másik felmérés szerint a 
koragyermekkori fejlesztés mindennél többet ér. Szintén USA-ban 
hatásvizsgálatokkal kiszámolták ennek a pozitív hatásait. A legjobb későbbi 
programok ennél csak ötödannyira lehetnek hatékonyak. Magyarországon azok 
a hátrányos helyzetű gyermekek 30%-kal teljesítettek jobban, akik 
rendszeresen jártak óvodába. Az anyag hivatkozik arra, hogy több pályázatukat 
azért utasítottak vissza, mert az óvodai programra helyezték a hangsúlyt. Ha 
ezzel utasították vissza, akkor ott fent csak osztják az észt és nem tudják, mit 
tesznek, hiszen a kora gyermekkorban kell a fejlesztést elkezdeni. Egyetért a 
Horváth Ottónénak a Magyar Nemzetben megjelent nyilatkozatával, miszerint 
az erőltetett integráció nem biztos, hogy a járható út. Az integráció nem 
varázsszó, a szegregáció pedig nem szitokszó. Bizonyos határokon belül a 
szegregáció természetes folyamat, ha ezt nem veszik tudomásul, negatív 
hatásokat generálnak.  
Utal az egy évvel ezelőtti helyzetelemzésre. Botrányosan gyenge anyag volt, de 
tudja, mennyit görcsölt az osztály, hogy az anyagot finomabb, elfogadhatóbb 
szintre hozza. 
Érti, hogy az előterjesztés célja az ÉMOP pályázaton részvétel lehetőségének 
megteremtése. A gyakorlat megelőzte a programot, a Biztos kezdet és a 
Lépésről lépésre programokat említi. Nagyobb hangsúlyt kellett volna a 
felzárkóztató kapcsolatrendszer alaposabb körbejárására helyezni. A középtávú 
tervek között szerepel az óvodák kapacitásának vizsgálata. A helyzet zsúfolt. A 
következő évre azonban már vannak olyan feladatok, amelyek ezt a középtávú 
tervek között szereplő felmérést tudottnak veszik.  
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Horváth Ottóné: Büszkék lehetnek arra, amit esélyegyenlőség címén 12 éve 
végeznek. Van miskolci kutatásuk is, amelyben 1300 első osztályos diák 
részképességét vizsgálták. Ahol problémák voltak a részképességekben, ott a  
fejlesztőpedagógusok bevonása pozitív eredményeket hozott. Nem lehet 
szétválasztani ezen problémák előfordulását hátrányos, nem hátrányos 
helyzetű gyermekek meghatározása mentén.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztésnek nem az a célja, hogy a 
központi akaratnak megfeleljenek. A szegregációmentesség és az egyenlő 
bánásmód megvalósítása céljuk többek között. A város eddigi eredményeit is 
tartalmazza az anyag. A pedagógusok a védőnőkkel és a családsegítő 
szolgálat munkatársaival járják a családokat, hogy a minél korábbi fejlesztésre, 
óvodába járatásra rábeszéljék a szülőket.  
 
16. sz. napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzat által adományozott 

címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium 
tagjainak megválasztására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól 
szóló rendelet alapján a Közgyűlés évente 18 fős Kuratóriumot választ, mely a 
város kitüntető címeire és díjaira tett javaslatokat bírálja el előzetesen. A 
tavalyihoz képest egyetlen változás van: az Önkormányzat civil tanácsnoka – 
aki tagja a Kuratóriumnak - dr. Varga László helyett Szebeni Péter.   
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság módosítójával együtt támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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17. sz. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a KEOP 1.1.1 – 
Települési szilárd hulladék gazdálkodási 
rendszerek fejlesztésére  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Környezet és Energia Operatív Program 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése címen kiírt 
pályázat lehetőséget biztosít a városban működő szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerének bővítéséhez és az eddigi tapasztalatok szerinti korrekciókhoz 
szükséges eszközök beszerzésére. A pályázat kétfordulós, jelen 
előterjesztésben szereplő önerővállalások és elszámolható költségek mindkét 
fordulóra vonatkozóan meghatározásra kerültek.  
Miskolc Város közigazgatási területén a működő szelektív hulladékgyűjtés 
fejlesztése és hatékonyságának növelése érdekében, szükséges a szelektív 
hulladékgyűjtő pontok és a visszagyűjthető frakciók számának növelése, 
továbbá a családi házas övezetben a házhoz menő zsákos szelektívgyűjtés 
bevezetése. Az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez szerezhetnek a 
pályázat benyújtása, és kedvező fogadtatása esetén 70 %-os támogatást.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
18. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 

Múzeum TIOP-1.2.2/08/1 pályázatának 
támogatására 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az első szakaszban a látogatóbarát múzeumra 
lehetett pályázni, ezt követte az iskolabarát múzeum. Céljuk, a fiatal korosztályt 
múzeumlátogató generációvá nevelni. Ha nyernek a pályázaton, 
épületbővítésre is lehetőség lesz. 50 millió Ft-ra pályáznak, ami nem igényel 
önrészt. A terveket Viszlai József főépítész úr véleményezte.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
19. sz. napirend tárgya:  Javaslat a FŰTŐMŰ-Science Múzeum és Művészeti 

Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS pályázati 
felhívásra történő benyújtására 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A testület harmadik alkalommal tárgyalja ezt az 
anyagot. Az első forduló értékelése holnap történik tudomása szerint. Hat 
várost hívtak meg erre a pályázatra. A kormány célja, hogy a nem nyert városok 
is pályázhassanak egy tervük megvalósítására. A program önrészt is igényel, 
ami 196 millió Ft-ot jelent, amit 2009-ben és 2010-ben két részletben kellene 
biztosítaniuk.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság az előterjesztő hiányában nem tárgyalta 

ezt a napirendet. 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai 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.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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20. sz. napirend tárgya:  Javaslat kerékpárút-hálózat áttekintésére 
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A két hónappal ezelőtti hozzászólások és 
észrevételek eredményeképpen folyamatos egyeztetés zajlik a hivatal és a 
miskolci kerékpáros egyesületek, civil szervezetek között. Az anyag az 
együttműködés elemeit is tartalmazza. A kerékpárosok kérése, hogy a biciklisek 
is egyenrangú partnerek lehessenek a közlekedésben. Céljuk a meglévő 
úthálózat kerékpározhatóvá tétele mellett lehetőségekhez képest új 
kerékpárutak létesítése. Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 0 nem és 

3 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett nem támogatta 

az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: Az eredeti javaslatot amit megkaptak szellősnek és kevés 
konkrétumot tartalmazónak tartotta. Úgy tudja, hogy a mai napon csatoltak egy 
mellékletet, amit a kerékpárosok képviselői nyújtottak be. Egyébként a civilek 
nem áttekintést szerettek volna, hanem feladatokról szólt volna az ő 
előterjesztésük. Más anyagról dönthettek a bizottságok, mint amit a mai 
kiegészítéssel együtt láthatnak.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Kovács László: Az elmúlt évtizedben két szakasza épült meg a 
kerékpárútnak, mind a kettő Tapolca irányába. Ha 11 évente építenek két 
szakaszt, akkor nagyon lassan épül ki a hálózat. Örül annak, hogy Szirma és 
Martin-kertváros között tervbe vették a kerékpárút építését. Szomorú viszont, 
hogy a K-NY-i tengelyen egy kapavágás sem történt. Megérti, hogy 1 milliárd Ft 
lenne ennek a szakasznak az építése. 2006-ban két pályázat volt, az egyiken 
nem nyertek, a másikat be sem adták, mert nem volt rá saját erő.  
Múlt héten Hámorban történt egy súlyos baleset, a szalagkorláton még most is 
látszik a baleset helye. Kéri vizsgálják meg, hogy Alsó Hámor és Lillafüred 
között, ahol gyalogos közlekedés is történik, milyen keretek között lehetne 
megoldani a kerékpárosok biztonságos közlekedését. A turizmusfejlesztési 
koncepcióba is illeszkedne ez az elképzelés.  
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Lenártek András: Az elmúlt időszakban nem történt semmi kerékpárutak 
tekintetében. A cím is gumi ízű szerinte. Súlyos, beváltatlan ígéret előzte meg 
ezt az anyagot, amit Alpolgármester úr minden évben elmondott. A határozati 
javaslat semmilyen módon nem köszön össze az 1. számú melléklettel, amelyet 
a kerékpáros szervezet tett hozzá az anyaghoz. Ez nem csak formai, tartalmi 
hiba is. A határozati javaslat 2. és 3. pontja között nem tudja mi a különbség. Az 
egyeztetés határozatba foglalás nélkül is működik. Az 1. pont arról szól, hogy 
Alpolgármester úr a munkát elvégzi és beterjeszti a konkrétumokat a Közgyűlés 
elé. Ez rendben van, de e nélkül is ez a dolga. Azt gondolja, fél évig megint 
nem fog semmi történni. A Martin-telepi kerékpárút kérdéséről már ő is, Balogh 
Zoltán is szólt már, hogy miért nem jó elképzelés. Ki lehetne találni olyan részt, 
ami például a vasút mellett megy és nem balesetveszélyes.  
Eredetileg arról volt szó, egyeztetnek a kerékpáros szervezetekkel, ehhez 
képest annyi történt, hogy egy mellékletet odabiggyesztettek az anyaghoz. 
 
Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Miskolci politikusként azt vallja, mértéktartóan és 
higgadtan kell politizálniuk és kommunikálniuk. A kerékpárúttal kapcsolatos 
nyilatkozatoknak is ilyen jellegűnek kellene lenniük. Két évvel ezelőtt három fő 
csapásirányt jelöltek meg. A K-NY-i kerékpárút Felsőzsolcától Lillafüredig, az É-
D-i a Szentpéteri kaputól Tapolcáig, a harmadik pedig az Egyetemvárostól 
Kistokajig, a tórendszerig épülne ki. Az a baj az előterjesztéssel, nem látszik a 
hogyan tovább és nem valódi stratégia mentén, koncepcionálisan haladnak.  
Az előterjesztésben szerepel a sikertelen pályázás, 2006-os évre hivatkozással. 
A Kerékpáros Magyarország Mozgalom kormánystratégia keretében a 
Közlekedési Minisztérium 60 milliárd Ft-os keretet hirdetett meg, ami 2000 km 
kerékpárút megépítésére elegendő. A városnak kötelessége erre a keretre 
minél nagyobb összegben pályázni.  
 
Molnár Péter: A szeptemberi Közgyűlésen napirend előtt szólt a kerékpáros 
helyzetről. Az utóbbi évben a kerékpáros társadalom hatékonyan 
megszerveződött ez látszik az általuk összeállított dokumentumból. A 
kerékpáros klub megbeszélésén részt vett. Pozitív, hogy paradigmaváltás 
történt és beszélhetnek például a kerékpáros barát úthálózat kialakításáról. 
Biciklivel mindenhol lehet közlekedni, ahol ezt a KRESZ nem tiltja. A meglévő 
kerékpárutat is rendbe kellene tenni. A Szinva völgyön a biztonságos 
kerékpározás megoldatlan, akárcsak a Tiszai pályaudvar – Lillafüred útvonal. 
Az Angyal utca Görögszőlő utca kétirányú és a kerékpárosok régi kérése, hogy 
kiegészítő táblákkal legyen kijelölt kerékpár útvonal. Szeptemberben már 
javasolta, hogy kerékpártárolókat minél nagyobb számban alakítsanak ki.  
 
Szabó Tamás: A kerékpárosok az összlakossághoz képest egy törpe társaság, 
ez igaz, de a kerékpáros infrastruktúra, a kerékpár barát város mindenkinek jó. 
A város áteresztőképessége is javul a kerékpárosok számának növekedésével. 
Korrekt és minőségi együttműködés látszik kialakulni intézményesített formában 
a kerékpáros szervezetekkel. A költségvetésben biztosított forrás 
felhasználásában is kikérik a civilek véleményét. A kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javításáról van szó, nem csak és kizárólag a kerékpárutak 
létesítéséről. A legvégső megoldásnak tartja a gyalogos, kerékpáros sávos 
megoldást.  
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Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Előremutató és nagyon hasznos volt a 
megbeszélés a kerékpárosokkal. Megvalósítható, kézzel fogható fejlesztésekre 
van szükség. A meglévő úthálózatot kell kerékpározhatóvá tenni. 
Közmeghallgatáson a hangtalanul suhanó kerékpárosok ellen szólalt fel egy 
állampolgár. A költségvetésben külön soron hoznak egy kerékpáros úthálózatot 
fenntartó tételt. A felhasználásra a civilek javaslatait is kikérik. Több odafigyelés 
kell, minden eszközükkel ezen célkitűzés megvalósításán lesznek. A mellékletet 
nem akarta eltitkolni, azért szerepel utólagosan mellétéve, mert addig nem 
kerülhetett be, amíg nem egyeztettek a kerékpárosokkal.  
 
21. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatára 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester   
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A szolgáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálata során felkeresték valamennyi civil szervezetet, hogy milyen 
tevékenységgel kívánják az ellátást bővíteni. Tájékoztatja a testületet, a 
napirendhez előterjesztői módosító indítványt nyújtott be. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását 
 Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását 
  Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
  Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szilágyi Gizella: A változó jogszabályi környezet mellett, azért el kell mondani, 
hogy az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ ma 
reggel jogerős működési engedéllyel rendelkező intézménnyé vált. A 
gyermekvédelmi szakellátás a jövő év feladata. Megköszöni Alpolgármester 
úrnak, az intézményvezetőknek, a Szociális Főosztály, a Pénzügyi Főosztály 
munkatársainak a befektetett munkát. A szolgáltatástervezési koncepció mellé 
a képviselők megkapták a Fogyatékosügyi Szakmai Műhely anyagát, mely 
jogos igényeket tartalmaz. Azt azonban tudni kell, hogy a hozott hátrányokat 
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évek óta próbálják ledolgozni, de a tervezett összeg és ráfordítás irreálisnak 
tűnik. A partnerség azt gondolja eddig is megvolt.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
22. sz. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás 

megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester   
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Olyan egyesületről van szó, amely megérdemli 
a figyelmet és a támogatást. A Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesületéről 
van szó. A megkötött éves megállapodás december 31-én lejár, a 
meghosszabbításra tesz javaslatot az előterjesztés.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  úr vezeti. --- 
 

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 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. 
 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.  
 
23. sz. napirend tárgya:  Javaslat  a Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Közgyűlés 1996. november 28-án 
létrehozta a Miskolc Város Sportjáért Közalapítványt. 
A közalapítvány létrehozásával az önkormányzat közfeladat ellátási 
kötelezettségéből adott át bizonyos részfeladatokat a fent megjelölt civil 
szervezetnek. 
A Miskolci Városi Ügyészség ügyészi törvényességi felügyelet körében 
vizsgálatot folytatott le a Közalapítvány működésével kapcsolatban. A vizsgálat 
megállapításainak megfelelően indokolttá vált módosítani a Közalapítvány 
alapító okiratát, melyre az Ügyészség 30 napos határidőt tűzött. Az ügyészségi 
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észrevételek mellett az alapító okirat kisebb formai hibáinak kijavításra is 
javaslatot tesz jelen előterjesztés.  
A közalapítvány ellenőrző szerve a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága, az alapító 
okiratban szükséges a bizottsági tagok névsorát a tagok személyében 
bekövetkezett változásoknak megfelelően átvezetni.  
A módosítások körében a Közalapítvány szervezetét működtető kuratórium 
tagjainak újra választására is sor került. A javasolt tagok: 
Elnök:   Bartha György 
Tagok:   Hölcz Péter 
  Montovay Péter 
  Richtenbacher Éva 
  Szűcs Lajos 
   Hubay György 
   Dr. Halmai Gyula 
 
 Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 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.  
 
24. sz. napirend tárgya:  Javaslat oktatási-nevelési intézmények  magasabb 

vezetői  álláshelyeire történő pályázat kiírására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A magasabb vezetői megbízások 
megszűnése a 2009-es évben is szükségessé teszi az intézményvezetői 
álláshelyekre történő pályázat kiírását az érintett oktatási - nevelési 
intézményekben. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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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25. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Fogyatékosügyi Program időarányos 
végrehajtásáról 

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

előterjesztés elfogadását. A bizottság az előterjesztést hiányosnak tartja.  
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság módosítójával együtt egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
Dr. Hardonyi András: A fogyatékkal élők fogászati ellátása összetett 
terület, hiszen fogyatékkal élők esetén a kooperáció hiányzik. 
Szájsebészeti, aneszteziológiai hátteret igényel az ilyen beavatkozás, ami 
jelenleg nem áll rendelkezésre Miskolcon.  

 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.  
 
26. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolc város kezelésében lévő 

hidak állapotáról és azok megfelelő műszaki 
állapotban tartására megalkotott Intézkedési terv 
végrehajtásáról 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester   
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Gazdasági  Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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27. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 2008. évi pályázati 
tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester   
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 2008. évben benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatban az alábbiakat emeli ki: 
 
Az Önkormányzat 74 db benyújtott pályázatából 58 db-ot bíráltak el, melyből 38 
db támogatásban részesült 34.381.366 eFt támogatási értékkel, 5 db pályázatot 
elutasítottak, 15 db tartaléklistán szerepel, 16 db pályázat bírálata pedig 
jelenleg is folyamatban van. 
A tájékoztató anyag a 2008. november 14-i nap szerinti állapotot mutatja be és 
nem foglalja magában az intézmények pályázatait.  
További részletes elemzést és értékelést az 1. és 2. sz. mellékletek 
tartalmaznak. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

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

előterjesztés elfogadását. 
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 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.  
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc-Diósgyőri Stadion 

rekonstrukciójának folytatására 
 
Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester   
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A miskolciak labdarúgás iránti szeretete 
országosan ismert. A sportligettel kapcsolatos témák több ízben szerepeltek a 
Közgyűlés napirendjén. Megteremtődtek azok a feltételek, amelyek mentén 
folytatódhat a stadion rekonstrukció. 800 millió Ft-os kezdeményezésről szól az 
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anyag, a stadionfejlesztés harmadik ütemeként. Többek között 5 szektor 
lefedéséről is szól a javaslat.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A sportbarátokról is 
szól, hiszen a sportélettel foglalkozó közönség régi igénye a mostani 
javaslatban foglalt beruházás. Az utóbbi években a diósgyőri labdarúgás ügyét 
nyugalom övezte. A Fidesz is igyekezett a munkabékét e témában fenntartani, 
nem szerették volna a támogatókat elijeszteni. Cserében elvárták volna, hogy 
komoly és érdemi egyeztetés előzze meg a mostani anyag beterjesztését.  
Korábban is azt az elvet vallották, hogy az egész sportligetet egységes 
egészként kell kezelni. Ha 800 millió Ft-ot ráköltenek a stadionra, mi a garancia 
arra, hogy 8-10 év múlva is lesz csapat. Ez olyan gazdasági kérdés, amit nem 
lehet sürgősséggel megvitatni. A diósgyőri stadion környékét úgy is lehetne 
kezelni, hogy egy komplett városrészt hoznak létre. A Váci út 40-gyel kötött 
szerződésnek nem örült, főleg azért, mert a liget egy részét kiszakították az 
egységes egészből. A konstrukciót nem tartja szerencsésnek. 2010-ben 100 
éves lesz a DVTK, s nem véletlen, hogy a választás évében 
teljesítménykényszer is van a városvezetésen.  
Ügyrendi javaslata, tárgyalja a testület két fordulóban a napirendet.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 21 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 

 
Dr. Varga László: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A munkabékét szem 
előtt tartva azért jónak tarja visszamenni a kályhához. 1999-ben jött létre a DSM 
Kht. Abban bíztak, hogy a város és a DAM sikerrel működtetik majd a diósgyőri 
sportlétesítményeket. Az élet sajnos nem ezt hozta, 2001-ben megkezdődött a 
DAM felszámolása, maradt a kisebbségi városi tulajdon szemben a többségi 
tulajdonos felszámolás alatt álló részével. A DAM tulajdonát 1 Ft-ért 
felajánlották, de az akkori városfejlesztés nem fogadta el. 2002-ben az új 
városvezetés egy összetett, nehéz szituációval találta szembe magát. A 
stadionrekonstrukció első ütemét nem akarták elvesztegetni. Ekkor valósult 
meg a tribün felújítása, az iroda épület átalakítására és a villanyvilágítás 
megvalósítására. A második szakasz több módon elindulhatott volna.  Dr. 
Szinay Attila által említett felújítás nem jöhetett létre az elhúzódó felszámolás 
miatt. 2008-ban van egy nyomás a város lakossága és a foci szeretők részéről 
is. A körlelátó negyven éves és érdemi felújítás ez idáig nem történt, 
mindenképpen lépni kell. A felszámolás kapcsán eljutottak addig, hogy a 
stadion közvetlen területe a MIBER Kft. tulajdona lett. Nem az összes területről 
van szó. Ma arról kell dönteni, hogy a fejlesztésekre 2009-2010-ben 
elkülönítsenek-e forrásokat és megbízzák-e a fejlesztésekkel a MIBER Kft-t. Ma 
csak a stadion közvetlen környezetéről tudnak dönteni. Kormányzati 
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támogatásra is számítanak. A mobil lelátók bérlésének problémáját is 
megoldhatják a fejlesztés által.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A munkabékét nem szeretné felborítani. 
Polgármester úr, Kabinet főnökasszony rátermettsége segített ahhoz, hogy nem 
várnak befektetőre, hanem belevágnak a fejlesztésbe. A későbbi fejlesztésnek, 
a környezet megújításának szerinte biztos alapja ez a lépés. Bízik benne, hogy 
a következő hónapokban a jó stadionba jó csapat is lesz.  
 
Polgármester: Leglényegesebbnek azt tartja, hogy a mostani helyzetből 
lépjenek ki.  
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat „Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekt egyedi 
közbeszerzési eljárásrendjének kialakítására   

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális 

Képző Központ Alapító Okiratának 
módosítására  

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: A módosítást a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium kezdeményezte, és az alapítók - a Minisztérium, a BAZ Megyei 
Önkormányzat, az Ózd Városi Önkormányzat, és természetesen Miskolc MJV 
Önkormányzatának - jóváhagyása szükséges a módosítások 
bekövetkezéséhez.  
Az előterjesztés tárgya elsősorban az ÉRÁK tevékenységi körének 
újrafogalmazása. Ezen felül olyan technikai jellegű módosítások kerültek be az 
Alapító Okiratba, mint az ÉRÁK adatainak, valamint a Minisztérium 
elnevezésének megváltozása. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci közművelődési 
intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 A 
közművelődés a nem formális és informális 
tanulás szolgálatában című pályázat 
benyújtására 

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

 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Partneri Együttműködési 

Megállapodás aláírására az edelényi  
Kastélysziget Kulturális Turisztikai 
Központtal 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az edelényi kastély felújításáról van szó. 2 
milliárd Ft-ból megújulhat az ország legjelentősebb barokk kastélya. A pályázó 
számít az Operafesztivál Kht. és Miskolc támogatására. Tagként vesznek részt, 
anyagi terhet nem jelent a városnak.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester  úr vezeti. ---- 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közös pályázat benyújtására Kassa 

városával a Magyarország-Szlovákia 
Határmenti Együttműködési Program 
keretében 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kassa városával közösen turisztikai 
programban vesznek részt. 1 millió Ft az önrész.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a 
TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepo – 
Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében című 
pályázatának benyújtására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
9. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 

alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  

 
Orosz Lajos alpolgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk 
tárgyalása következik.  
 
Balogh Zoltán: Orosz Lajos alpolgármester úrhoz intézi hozzászólását. A 
közelmúltban két vállalkozó is felkereste az alábbi panasszal. A Balaton és az 
Ipoly utca között lévő Temes utca lakosai az újonnan épült családi házak 
tulajdonosai 2005. óta maguk tartják rendben az utat és környékét. December 
elején az utca burkolatát megcsináltatták, ami előzetes kalkuláció alapján 
200.000 Ft-ba fog kerülni. A számlát benyújtják a Polgármesteri Hivatalba. Ha 
nem fizeti ki a hivatal, akkor nem fognak az érintettek 2009-ben súlyadót fizetni 
és behajtani tilos táblát tesznek ki az utca két végére, hogy ne rongálja az 
átmenő forgalom a burkolatot. 
15 éve él a Martin-kertvárosban. Annak idején a Bornemissza utcában is 
sárban, vízben jártak sokáig.  
Martin-kertvárosnak a nevéhez illően kellene kinéznie.  
A benyújtott levelet mellékleteivel együtt szeretné átadni alpolgármester úrnak. 
Katona úr levelében előadja, hogy az útjavítási keret kimerült. Ez nem útjavítás, 
hiszen út sincs, egy maréknyi zúzalékot sem kaptak. 2005-ben és 2006-ban is 
jelezték ezt a problémát, a keret akkor is kimerült.  
A polgárőrségnek örül, az ott élők azonban kifogásolják, nem látják őket.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
murva egyébként örök probléma. A murvát kiszállítják, az eső meg lemossa. A 
vízelvezető árkokat is jó lenne, ha mindenki takarítaná.  
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Dr. Kovács László: Két Közgyűléssel ezelőtt átadta a Hámori Szikla- és 
Jégmászó Egyesület anyagát Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, de nem 
kapott választ. Bízik benne, januárra rendeződik a helyzet. 
Az Árpád utcában visszatérő probléma a konténerek körüli szemét, a guberálok 
állandó jelenléte. Az sem volt jó, amikor a lépcsőházban tárolták a 
konténereket, mert igen büdös volt. A Váraljai Lakásszövetkezet saját 
kezdeményezésükre légmentesen lezárt helyiségben tárolják a konténereket. 
Szállításkor a megbízott személy kiviszi a konténereket, majd ürítés után 
vissza. Kérdése, milyen lehetőség van arra, hogy ezt a módszert elterjesszék a 
városban. 
A Cserje utca lakói levélben keresték fel, hogy a munkálatokat elkezdték, de a 
földet otthagyták, mert Tapolcára mentek dolgozni.  Jövőre a munkálatok 
remélhetőleg folytatódnak, de az, hogy így félbehagyták, ez nagyon 
kellemetlen. A lakosságot tájékoztathatták volna az okokról.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Az utcák így nem függnek össze, hogy fogják magukat és átballagnak 
máshova. A panel programról is tételesen tájékoztatják a lakosságot. Sajnos, ez 
a világ egy részén ez természetes, hogy elkezdenek egy dolgot és majd 
folytatják valamikor.  
 
Juga György: A héten többen találkozhattak a Városháztéren, a Szent István 
téren egy autóval. Valószínűleg talajmechanikai kutatásokat végeztek. Kinek a 
megrendelésére, milyen engedélyek alapján végzik ezt a munkát? Az ismerőse 
megkérdezte a kutatótól, hogy milyen munkát végeznek, de nem tudott 
magyarul és nem is volt túl közlékeny.  
 
Polgármester: Ez ma Európában azt gondolja, nem meglepő. Észak-
Dunántúlon senki nem lepődik meg azon, ha egy üzemben szlovákul szólnak 
hozzá. Megadja a szót főépítész úrnak. 
 
Viszlai József: Szó volt ma már arról, hogy az IVS első üteme 4,2 milliárdos 
kormányzati támogatást kap. Ennek része a Szent István tér alatti mélygarázs. 
Ennek a talajmechanikai fúrásait végezték. Lengyelek egyébként, akik a 
területen dolgoztak.  
 
Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Miskolc 2008-ban a kultúra városa volt. Jó lenne, ha 
2009-ben a tisztaság és rendezettség városa lenne. Létrehozták a 
városőrséget, a térfigyelő kamera rendszer bővült és működik a mezőőrség. 
Igen nagy értékek találhatók közterületen, melyek megérdemlik, megóvják. A 
Hősök tere, Antall József park amortizációja sajnos már látszik.  
Hegedűs Andrea képviselő asszony támogatására napokban indult meg a 
görög katolikus templom építése. Polgármester úr és Főépítész úr támogató 
figyelmébe ajánlja a kezdeményezést.  
 
Cseh László: Balogh Zoltán képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, 
Martin-kertvárosban a polgárőrök hatékonyan járőröznek. A polgárőrök jól 
felszerelt eszközökkel rendelkeznek, két kerékpárjuk is van. Az a probléma, 
hogy kevesen vannak, 9 fős a csapat. Megkéri a polgárőröket, hogy éjjel amikor 
járőröznek, mindig csengessenek be képviselő úrhoz. 
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Polgármester: Megköszöni a polgárőrök munkáját.  
 
Juga György: 10 perc tanácskozási szünet elrendelését kéri. 
 
Polgármester: Elrendeli a tanácskozási szünetet.  
 

--- 
 

Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 

 
1. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

előirányzatainak III. negyedévi módosítására 
Tájékoztatás az Önkormányzat 2008. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról 
Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
III. negyedévi korrekciójára 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán két rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Kéri, először szavazzanak az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
előirányzatainak III. negyedévi módosításáról szóló rendelet megalkotásáról.  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
35/2008. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 
2/2008. (III. 12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

 
Polgármester: Az Önkormányzat 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató tudomásul vételéről történő szavazás következik. Szavazásra 
teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyhez módosító 
indítvány nem érkezett. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a  



 65 

X-223/14.125/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 2008. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről 

szóló tájékoztató 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetési 

gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az 

előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. 

 

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az év hátralévő 

részében a működés biztonsága érdekében az intézményi gazdálkodási körben 

– indokolt esetben – egyes intézmények részére túlfinanszírozást biztosítson. 

 

Felelős:   polgármester  

Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Határidő:   folyamatos, illetve 2008. december 31. 
 
Polgármester: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi 
korrekciójáról szóló rendeletalkotás következik, melyhez az előterjesztőin kívül 
(lásd elfogadott rendelet) módosító indítvány nem érkezett.   
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.  

 
A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
36/2008. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 
2/2008. (III. 12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

 
2. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének koncepciójára 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő)  meghozta a  
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X-224/14.125-2/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 

2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, s azt a 2009. évi 

tervezőmunka kiindulási alapjának tekinti. 
 

2. A Közgyűlés a tervezőmunka további szakaszában a költségvetési 

egyensúly megteremtése érdekében a következők végrehajtását tartja 

szükségesnek: 

 Elsődleges cél, hogy a város működtetéséhez működési hitel felvételére 

ne kerüljön sor, ezért a forráslehetőségekhez igazodóan az egyes 

ágazatoknál ágazati plafonokat, kereteket szükséges meghatározni, és a 

gazdálkodást ezen belül kell megoldani. 

 Előzőekhez kapcsolódóan a pénzeszközök hatékonyabb felhasználása 

érdekében fokozottabban szükséges érvényesíteni az ágazati 

felelősséget, a kereteken belüli gazdálkodás megvalósítása érdekében. 

 A pénzügyi-gazdasági válság az önkormányzatok pénzügyi kondícióira is 

negatív hatással van, szűkíti a gazdálkodás mozgásterét. Mindezek 

ellentételezésére: 

o A tervezőmunka további szakaszában a Polgármesteri Hivatal feladatait 

érintően felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok mértékét, illetve 

nagyságrendjét. A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodóan kell 

meghatározni a felvállalható feladatok körét.  

o Valamennyi gazdálkodási egységnek takarékossági intézkedéseket kell 

megfogalmazni, melyhez kapcsolódóan intézkedési terv kimunkálása 

szükséges. 

o Az intézményi gazdálkodási kört érintően a megtakarítási lehetőségek 

keretein belül fel kell tárni elsődlegesen a kiszolgáló tevékenységek – 

élelmezés, takarítás, karbantartás – racionalizálásával kapcsolatos kiadás 

csökkentéseket. 

o Meg kell vizsgálni a közbeszerzés központosítása révén elérhető 

megtakarítási lehetőségeket – élelmezés, papír, irodaszer, stb. – és a 

költségvetés kialakításánál ennek hatásait figyelembe kell venni. 
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o Felül kell vizsgálni a szerződéses és egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatottak körét, mind a Polgármesteri Hivatalt, mind az 

intézményhálózatot érintően. 

 Az egyes ágazatok eltérő adottságait figyelembe véve az intézményi 

bevételeket érintően is át kell tekinteni a saját bevételek növelésében rejlő 

lehetőségeket. 

 Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézményi gazdálkodási kört 

érintően továbbra is törekedni kell külső források bevonására a 

gazdálkodásba. A pályázati anyagok összeállításánál ugyanakkor az 

eddigieknél fokozottabban kell figyelembe venni a későbbi üzemeltetési 

szempontokat. 

 Folytatni kell az előző évben elindult folyamatot, ki kell terjeszteni a 

Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott OrganP gazdálkodási rendszert a 

teljes intézményhálózatra az egységes informatikai háttér megteremtése 

érdekében. 

 A felhalmozási keretösszeg felosztásánál a szűkös pénzügyi kondíciókra 

tekintettel az előző évek gyakorlatának megfelelően rangsor felállítása 

szükséges az alábbiak szerint: 

 a leszerződött feladatokat folytatni szükséges, 

 a már elnyert pályázatok önrészéhez ugyancsak biztosítani kell a 

fedezetet, 

 a benyújtott, még elbírálás alatt álló pályázatok önrészéhez is forrást kell 

teremteni, 

 tovább kell folytatni az előző években beindított útburkolat felújításokat, 

kapcsolódva a pályázati lehetőségekhez. 

 

3. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez a Közgyűlés további belső 

egyeztetéseket tart szükségesnek és elrendeli a költségvetési javaslat 

jogszabályokban előírt előzetes érdekképviseleti egyeztetését. 
 

Felelős:     polgármester 
Közreműködik:   a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői 
Határidő:   a költségvetés készítése, illetve az évközi   
    intézkedések vonatkozásában folyamatos 
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3. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletének magalkotására 

 
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 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
37/2008. sz. rendeletét a 
2009. évi átmeneti 
gazdálkodásról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára és 
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 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
38/2008. sz. rendeletét a helyi 
adókról szóló rendeletek 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a helyi közbeszerzési szabályok törvényi 

összhangjának megteremtésére 

Polgármester: Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati 
javaslatot tartalmaz. A rendelet-tervezethez a Fidesz frakció nyújtott be 
módosító javaslatot. Erről kéri, szavazzanak. 
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A 2. számú melléklet szerinti Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának…………………/2008. ……sz. rendelete Miskolc Megyei 
Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzésiről és 
közbeszerzéseiről szóló 19/2007. (V.17.)sz. rendelet módosításáról szóló 
rendeletmódosítás-tervezet 1. §-a elmarad. 

A Közgyűlés 16 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
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Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet 
megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 25 igen, 3 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
39/2008. sz. rendeletét 
Miskolc Megyei Jogú Város 
intézményeinek helyben 
központosított beszerzésiről 
és közbeszerzéseiről szóló 
19/2007. (V.17.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a  

X-225/14.129/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyi 
közbeszerzési szabályok törvényi összhangjának megteremtésére” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés a Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.  
 
Felelős:   Jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
6. napirend tárgya:  Javaslat a személytaxi szolgáltatás díjának 

legmagasabb hatósági áráról (ármegállapításáról) 
szóló 14/1999. (V. 10.) számú rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet tartalmaz. Módosító 
indítványt a Gazdasági Bizottság nyújtott be, mely nem szavaztatható.  
 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa:  
 
A Bizottság javasolja, hogy a személytaxi szolgáltatás díjai 20 %-al 
emelkedjenek a jelenlegi díjakhoz képest. 
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Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet 
megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
40/2008. sz. rendeletét a 
személytaxi szolgáltatás 
díjának legmagasabb ható-
sági áráról (ármegállapí-
tásáról) szóló 14/1999. (V.10.) 
számú rendelet módosítá-
sáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
7. napirend tárgya:  Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 

törvény végrehajtására vonatkozó önkormányzati 
rendelet alkotására 

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet 
megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
41/2008. sz. rendeletét a  
távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek Miskolc 
város területén történő 
végrehajtásáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó 

szolgáltatások 2009. január 1-től érvényes árának 
megállapítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés hat rendelet-tervezetet tartalmaz. Az első 
rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosítására 
vonatkozik. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, 
melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges.  
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A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
42/2008. sz. rendeletét a 
települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 
56/2001.(XII.12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Polgármester: A második rendelet-tervezet a lakások bérletéről szóló rendelet 
módosítására vonatkozik.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  

A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
43/2008. sz. rendeletét a 
lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII. 12.) sz. 
rendeletének módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Polgármester: A közműves ivóvízellátásért és a közműves 
szennyvízelvezetési szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási 
feltételekről szóló rendeletalkotás következik.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  

A Közgyűlés 26 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
44/2008. sz. rendeletét a 
közműves ivóvízellátásért és 
a közműves szennyvíz-
elvezetési szolgáltatásért 
fizetendő díjakról és a 
díjalkalmazási feltételekről. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Polgármester: A negyedik rendelet-tervezet a közösségi közlekedési 
szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szól.  
Módosító indítványt az előterjesztőin kívül a Környezetvédelmi és Energiaügyi, 
a Pénzügyi Bizottság, valamint a KDNP Frakció nyújtott be. 
Először kéri, szavazzanak a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 
indítványáról. 
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Előterjesztői módosító indítvány:  
 

Az előterjesztéshez csatolt a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló rendelettervezet a közbenső egyeztetések alapján 
technikai módosítást igényel. 
A villamos projekt támogatási kérelmének brüsszeli befogadásához az 1 § 
kiegészítése szükséges a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás 
fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről 
szóló 1191/69 EGK rendelet meghivatkozásával tekintettel arra, hogy az 
egységes közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletalkotással ezen 
szabályozásnak kell megfelelnünk. A közösségi közlekedés rendeleti 
szabályozásának szükségletét 2009. július 31-el felváltja az 1370/2007. EK 
rendeletnek megfeleltetett közszolgáltatási szerződés. 
A rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
hatósági árformába tartozó viteldíjait, és azok áralkalmazási feltételeit, 2/a. 
melléklete pedig a viteldíjak kétféle – 2009. január1-től, ill. 2009. július 1-től 
alkalmazott - felsorolását. 
Az előterjesztett áremelési javaslat két lépcsőben 2009. január 1-el, illetőleg 
2009. július 1-el kerülne bevezetésre. 
A rendelettervezet mellékleteinek számozása és a rendelet 10.§-a szerinti 
hatálybaléptetése azonban nem tükrözi a két, eltérő időpontú áremelési 
szándékot. 
A rendelettervezet 2/b mellékletében közölt összefoglaló tarifa táblázat 
tájékoztató jellegű, megismétli a 2/a mellékletben felsorolt árakat, ezért 
javaslom annak végleges rendeletből való elhagyását. 
A díjalkalmazás feltételei a jelen javaslat szerint a mellékletből a szabályozási 
részbe kerülnek a csatolt rendelettervezetnek megfelelően.  
 

 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 

 
A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó és a közösségi közlekedési 
szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló rendelet 2. sz. 
mellékletében jelzett 2009. július 01-től érvényes díjak mértékéről csak a 2009. 
júniusi közgyűlés döntsön. 

A Közgyűlés 19 igen, 22 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra. 

 
A Pénzügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság javasolja, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló rendelet 2a. és 2b. sz. melléklete az alábbiak szerint 
módosuljon: 
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2a. sz. melléklet 
 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti 
autóbusz- és villamosjáratain, illetve a 

Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán  
2009. január 1-től fizetendő díjak 

 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 230 Ft 

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 

c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 000 Ft 

 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
 
a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 100 Ft 

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 900 Ft 

d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
  

a.) 90%-os jegy 25 Ft 

 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
       
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                     1 600 Ft 

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                           1 600 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                               1 600 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet     1 600 Ft 

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                3 200 Ft 

 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                      3 200 Ft 

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 200 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 200 Ft 

 
6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig: 
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 
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b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

e.) általános arcképes kombinált havibérlet 5 400 Ft 

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 5 400 Ft 

g.) arcképnélküli általános kombinált havibérlet 18 000 Ft 

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 59 400 Ft 

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 198 000 Ft 

 

7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
       
a.)7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
 
b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
 
c.)7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
d.)7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
e.)7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 5 800 Ft 
 
f.)7/2 szakaszon érvényes arcképes általános  30 napos  
bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 5 800 Ft 
 
g.)7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes havibérlet 820 Ft 
 
h.)7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes 30 napos bérlet 820 Ft 
 
i.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes havibérlet 3 100 Ft 
 
j.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes 30 napos bérlet 3 100 Ft 
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k.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános havibérlet   8 200 Ft 
 
l.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános  30 napos bérlet   8 200 Ft 

2b. sz. melléklet  
 

2009. évi tarifák összefoglaló táblázata 
 

2009. 
Helyi díjtételek (Ft) január 1 

MENETJEGYEK 
Elővételben váltott 
vonaljegy   230 
Járművezetőnél váltott 
vonaljegy   350 
Gyűjtőjegy 10 db-os   2000 
Általános napijegy   1100 
Turista 3 napos   2 100 
Turista 7 napos   2 900 
Hétvégi családi jegy   2200 

BÉRLETEK 
villamos 
30 napos 1 600 

Tanuló - Nyugdíjas kombinált 
30 napos 
kombinált 2 700 

Egyvonalas busz 
havi 
30 napos 
egyvonalas 3 200 
havi 
30 napos 5 400 Kombinált bérlet 
éves 59 400 
havi 18 000 

Arckép nélküli 
éves 198 000 

Villamos bérlet 
havi 
30 napos 
villamos 3 200 

KÖZIGAZGATÁSI HATÁRON TÚLI DÍJTÉTELEK 
90%-os helyközi 
kedvezményes vonaljegy  25 

7-es 
7-es 30 820 

90 %-os 7/2-es 
7/2-es 30 
napos 580 
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7-es 
7-es 30 3 100 

Nyugdíjas 7/2-es 
7/2-es 30 
napos 1 200 
7-es 
7-es 30 8 200 

Teljes áru 7/2-es 
7/2-es 30 
napos 5 800 

EGYÉB DÍJAK 
Bérletigazolvány ára kiállítási 
költséggel   100  
Elrontott bérletszelvény kicserélési 
díja   100  
Visszaváltott bérletszelvény kezelési 
díja   100  
Bérletvisszaváltás díja az érvényességi idő első napja előtt 100%  
Bérletvisszaváltás díja az érvényességi idő 1-15. napja között 50%  
Pótdíj   6000  
       - helyszíni fizetés esetén 3000  
       - bérletbemutatás 2 munkanapon belül 600  
Késedelmi díj   6000  

 
A Közgyűlés 16 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
 

Polgármester: A KDNP frakció módosító javaslatát teszi fel szavazásra. 
 
A KDNP frakció módosító indítványa: 

 
A rendelettervezet 1/2. számú melléklet: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
hatósági árformába tartozó viteldíjai, és azok alkalmazási feltételei rész az 
alábbiak szerint módosul: 
 
Az 1. (1) Bérletek és jegyek érvényessége kiegészül a c), d), e) ponttal: 
 
c) 2009. április 1-től bevezetésre kerül az ún. kisgyermekes bérlet. 
A kisgyermekes bérlet: gyermekgondozási segély (GYES), vagy 
gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesülő, a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány szerint miskolci lakcímmel rendelkező 
személy által igényelhető arcképes bérlet. 
 
 d) A kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány szerint miskolci lakcímmel rendelkező személy, aki 
gyermekgondozási segély (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás 
(GYET) folyósításában részesül. 



 77 

 
e) A kisgyermekes bérletre való jogosultságot az előzőekben (d pont) 
felsorolt juttatásokról, és a juttatások folyósításának várható 
időtartamáról a kifizetőhelytől kapott eredeti igazolás, vagy megállapító 
határozat bemutatásával lehet igazolni, mely nem lehet 6 hónapnál 
régebbi. A szolgáltató által kijelölt helyeken a jogosultak számára 
„kisgyermekes” bérletigazolványt állítanak ki, amelynek érvényessége 
egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig tart. Az 
igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása esetén 
meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása 
szükséges. A meghosszabbított érvényesség is egy évig, de legfeljebb a 
juttatás folyósításának időtartamáig terjedhet. 
 
e) A kisgyermekes bérletigazolvány annak lejárata után, ha az abban 
használt kisgyermekes bérletszelvény érvényességének kezdőnapja a 
bérletigazolvány lejárati dátumánál korábbi, vagy legfeljebb azzal azonos, 
a bérletszelvény érvényességének végéig még jogszerűen használható. 
 
 
A 2a. sz. melléklet úgy módosul, hogy feltüntetésre kerül benne a kisgyermekes 
bérlet:  

  
2a. sz. melléklet 

 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti 
autóbusz- és villamosjáratain, illetve a 

Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán  
2009. január 1-től fizetendő díjak 

 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 230 Ft 

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 

c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 000 Ft 

 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
 
a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 100 Ft 

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 900 Ft 

d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
  

a.) 90%-os jegy 25 Ft 
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4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
       
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                     1 600 Ft 

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                    1 600 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                               1 600 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet  1 600 Ft 

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                         3 200 Ft 

f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                 3 200 Ft 

g.) kisgyermekes arcképes villamos havibérlet 1.610 Ft 

h.) kisgyermekes arcképes villamos 30 napos bérlet 1.610 Ft 

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 200 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 200 Ft 

 
6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig: 
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

e.) általános arcképes kombinált havibérlet 5 400 Ft 

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 5 400 Ft 

g.) arcképnélküli általános kombinált havibérlet 18 000 Ft 

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 59 400 Ft 

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 198 000 Ft 

j.) kisgyermekes arcképes kombinált havibérlet 2.710 Ft 

k.) kisgyermekes arcképes kombinált 30 napos bérlet 2.710 Ft 

 

7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
       
a.)7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
 
b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
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c.)7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
d.)7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
e.)7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 5 800 Ft 
 
f.)7/2 szakaszon érvényes arcképes általános  30 napos  
bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 5 800 Ft 
 
g.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes havibérlet 820 Ft 
 
h.)7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes 30 napos bérlet 820 Ft 
 
i.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes havibérlet 3 100 Ft 
 
j.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes 30 napos bérlet 3 100 Ft 
 
k.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános havibérlet   8 200 Ft 
 
l.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános  30 napos bérlet   8 200 Ft 
 
 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti 
autóbusz- és villamosjáratain, illetve a 

Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán 
2009. július 1-től fizetendő díjak 

 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 230 Ft 

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 

c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 000 Ft 

 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
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a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 100 Ft 

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 900 Ft 

d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
 

a.) 90%-os jegy 25 Ft 

 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
       
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                     1 800 Ft 

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                           1 800 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                               1 800 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet     1 800 Ft 

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                3 400 Ft 

f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                 3 400 Ft 

g.) kisgyermekes arcképes villamos havibérlet 1.810 Ft 

h.) kisgyermekes arcképes villamos 30 napos bérlet 1.810 Ft 

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
 

a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 400 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 400 Ft 

 

6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig: 
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 900 Ft 

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 900 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 2 900 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 900 Ft 

e.) általános arcképes kombinált havibérlet 5 700 Ft 

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 5 700 Ft 

g.) arckép nélküli általános kombinált havibérlet 19.000 Ft 

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 62 700 Ft 

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 209.000 Ft 
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j.) kisgyermekes arcképes kombinált havibérlet 2.910 Ft 

k.) kisgyermekes arcképes kombinált 30 napos bérlet 2.910 Ft 

 
7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
       
a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
 
b.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes 90%-os 
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között  580 Ft 
 
c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
d.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
végállomás között 1 200 Ft 
 
e.)7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
 
f.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános 30 napos  
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
 
g.)7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes havibérlet 820 Ft 
 
h.)7-es vonal teljes hosszán érvényes 90%-os  
       arcképes 30 napos bérlet 820 Ft 
 
i.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes havibérlet 3 100 Ft 
 
j.)7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes 30 napos bérlet 3 100 Ft 
 
k.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános havibérlet   8 200 Ft 
 
l.)7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
általános  30 napos bérlet   8 200 Ft 
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A 2b. sz. melléklet úgy módosul, hogy feltüntetésre kerül benne a kisgyermekes 
bérlet:  

 
2b. sz. melléklet  

 
2009. évi tarifák összefoglaló táblázata 

 
2009. 2009.

Helyi díjtételek (Ft) január 1 július 1 

MENETJEGYEK 
Elővételben váltott vonaljegy   230 230
Járművezetőnél váltott 
vonaljegy   350 350
Gyűjtőjegy 10 db-os   2000 2000
Általános napijegy   1100 1100
Turista 3 napos   2 100 2 100
Turista 7 napos   2 900 2 900
Hétvégi családi jegy   2200 2200

BÉRLETEK 
 

villamos 
30 napos villamos 1 600 1 800

Tanuló – Nyugdíjas 
kombinált 
30 napos kombinált 2 700 2 900
villamos 
30 napos 
villamos 1 610 1 810

Kisgyermekes 
kombinált 
30 napos 
kombinált 2 710 2 910

Egyvonalas busz 
havi 
30 napos 
egyvonalas 3 200 3 400
havi 
30 napos 
kombinált 5 400 5 700Kombinált bérlet 

éves 59 400 62 700
havi 18 000 19 000

Arckép nélküli 
éves 198 000 209 000

Villamos bérlet 
havi 
30 napos 
villamos 3 200 3 400

 
A Közgyűlés 16 igen, 24 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
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Polgármester: A módosító indítványok után kéri, szavazzanak az előterjesztés 
szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat 
szükséges.  

A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
45/2008. sz. rendeletét a  
közösségi közlekedési 
szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Polgármester: Az ötödik rendelet-tervezet a fizető parkolási rendszerről szóló 
többször módosított 31/2004. (IX. 29.) számú rendelet módosítására 
vonatkozik. 
Módosító indítványt az előterjesztőin kívül a Környezetvédelmi és Energiaügyi 
Bizottság, valamint a Fidesz frakció nyújtott be.  
Először kéri, szavazzanak a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 
módosító indítványáról.    
 
Előterjesztői módosító indítvány:  

 
Régió Park Miskolc Kft. rendeletmódosításában jelenleg nem javasoljuk a Petőfi 
S tér – Pallos utca 16. sz. által határolt területek fizetőssé tételét. A Deszka 
templomnál elhelyezkedő temető esetében fizető övezetbe vonás (sárga zóna 
44. pont) csak részletes vizsgálatot követően indokolt, amikor kijelölésre kerül 
az a terület, ahol – a többi temetőhöz hasonlóan – ingyenes parkolás 
biztosítható. 
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
 
A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó és a  fizető parkolási rendszerről 
szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet 1.c) sz. 
mellékletben szereplő és a parkolóbérlet, illetve a parkolási igazolvány utólagos 
bemutatásának kezelési költsége 1.700 Ft összeget a Bizottság 1.000 Ft 
összegben javasolja megállapítani. 

A Közgyűlés 17 igen, 24 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: A Fidesz frakció módosító javaslatát teszi fel szavazásra. 
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
Az eredeti rendeletmódosító javaslat 2. § (7) bekezdése helyébe a következő 
szöveg kerül: 
(7)  Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés 
ellenében havi (a váltás napjától számított 30 napig érvényes), negyedéves, 
féléves, éves, turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára érvényes), a 
kombinált éves és a zónás éves bérletek (az adott zónákra + 
parkolóházakban, zónás bérletek esetében az adott zónában található 
parkolóházakban érvényes), valamint kombinált turista (3 napra, 5 napra, 7 
napra, minden zónára + parkolóházakban érvényes) parkoló bérletet 
válthatnak. A bérlet kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni 
díjfizetési kötelezettség alól mentesít. 
„Magánszemély” megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a 
magánszemély, aki a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok szerint a gépjármű 
tulajdonosa, vagy üzembentartója, melyet az eredeti okmány bemutatásával 
köteles igazolni. 

 
A Közgyűlés 19 igen, 22 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
 
 

Polgármester: A módosító indítványok után kéri, szavazzanak az előterjesztés 
szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat 
szükséges.  

 
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
46/2008. sz. rendeletét a 
fizető parkolási rendszerről 
szóló többször módosított 
31/2004. (IX.29.) számú 
rendelet módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
Polgármester: A hatodik rendelet-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői 
szolgáltatások díjairól szóló rendelet módosítására vonatkozik.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  
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A Közgyűlés 26 igen, 15 nem,0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
47/2008. sz. rendeletét 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában 
lévő temetők sírhelydíjairól 
és egyéb temetői 
szolgáltatások díjairól szóló 
36/1997. (VII. 1). sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
9. napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Városgazda Kht. szerződéses 

jogviszonyainak átalakítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet-tervezetről és egy 
határozati javaslatról kell szavazni. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti 
rendelet megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
48/2008. sz. rendeletét a 
vásárokról és piacokról szóló 
46/1997.(IX.8.)számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. 
 

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

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 
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X-226/14.133 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Városgazda Kht. szerződéses jogviszonyainak 

átalakítása 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat Miskolci Városgazda Kht. szerződéses 
jogviszonyainak átalakítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a melléklet szerinti 
Közszolgáltatási szerződés megkötését Miskolc MJV Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Kht között, felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Miskolci Városgazda Kht. 
Határidő:  azonnal 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
10. napirend tárgya:  Javaslat az ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályázati 

feltételeiről szóló 12/2008 (III.12.) rendelet 
módosítására, a 2008. évi pályázat benyújtási 
határidejének meghosszabbítására, és a 2009. évi 
támogatási keretösszeg növelésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet-tervezetről és egy 
határozati javaslatról kell szavazni. Módosító az előterjesztőin kívül nem 
érkezett. (lásd elfogadott rendelet) Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti 
rendelet megalkotásáról, melyhez legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) megalkotta a 
49/2008. sz. rendeletét a 
távhővel ellátott  lakó-
épületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályo-
zására és mérésére alkalmas 
eszközök beszerelése 
támogatásának 2008. évi 
pályázati feltételeiről /ÖKO-
PROGRAM/ szóló 
12/2008.(III.12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

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

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 

X-227/14.134/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályázat benyújtási határidejének 

meghosszabbítása, pályázati döntések hatáskörének 
átruházása és a 2009. évi támogatási keretösszeg növelése 

 
A Közgyűlés a 2008. évi állami támogatású módosított LFP-2008-LA-9 
kódszámú programhoz kötődő, szükséges rendeletmódosításról, a pályázat 
benyújtási határidejének meghosszabbításáról és a pályázati döntések 
hatáskörének átruházásról, - a már 2009. évre jóváhagyott - támogatási 
keretösszeg megemeléséről készített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta. 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány 
Lakásprogramja keretében, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által közzétett LFP – 2008-LA-9 kódszámú programhoz.  
Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz szükséges Önkormányzati önerő összegét 
a 2009. évi  költségvetésében erre a célra elkülöníti. 
2. Kötelezi a MIK Zrt-t, a pályázati rendszerben, a társasházak és 
lakásszövetkezetek önkormányzati támogatására vonatkozó nyilvános pályázat 
benyújtási határideje meghosszabbításának meghirdetésére és közzétételére.  
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK Zrt-t az Önkormányzati 
pályázati rendszer teljes körű lebonyolításával. 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, 
2009. június 30-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium LFP-2008-LA-9 kódszámú 
állami támogatásos programmal kapcsolatos pályázati döntések 
meghozatalára, a 2009. évi költségvetésben erre a célra elkülönített források 
erejéig.  
5. A Közgyűlés a 2009 évi költségvetésében az LFP-2008-LA-9 program 
önkormányzati támogatására a III-13/13.188/2008. sz. határozatában biztosított 
25 millió Ft előirányzatot  további 50 MFt-tal kiegészíti, azaz összesen 75 MFt 
támogatási keretösszeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetése 
terhére. 
6. Felhatalmazza a polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítését ellátó Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, amelyet a pályázók 
rendelkezésére bocsát. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
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11. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti 
átalakítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  4 fő) meghozta a 
 
 

X-228/14.135/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Városi Sportiskola szervezeti átalakítására” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
1.) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a Miskolc Városi Sportiskolát, mint költségvetési intézményt 2009. február 28. 
napjával megszünteti, ezzel egyidejűleg 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban Kjt.) 25/A. § (2) bekezdése alapján a Sportiskolában dolgozó 
közalkalmazottak tovább-foglalkoztatásához szükséges eljárást lebonyolítja, 
valamint az sportiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya közös 
megegyezéssel megszűnik. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. február 28. 
 
2.) Miskolc MJV Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 
gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire 
2009. január 5-ei határidővel megalapítja a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot.  
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2009. január 5. 
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3.) A létrehozandó társaság működőképessége érdekében a Közgyűlés  
- megbízza az ügyvezető igazgatót az alapítástól számított 5 év időtartamra (9. 
sz. mellélet); 
- kijelöli a MISI Nonprofit Kft. 3 felügyelő bizottsági tagjait (11. sz. melléklet) az 
alapítástól számított 3 év időtartamra; 
- megválasztja a kft könyvvizsgálóját alapítástól 3 év időtartamra (10. sz. 
melléklet). 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2009. január 5. 
 
4.) Miskolc MJV Közgyűlése elhatározza, hogy a MISI Nonprofit Kft. 
tőkeellátása érdekében az alábbi vagyonelemeket biztosítja: 
- 300.000 Ft készpénz 
- apportként a Leszih Andor úti, 13009 helyrajzi számú ingatlan 2/3 részét (5. 
sz. melléklet). 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. január 5. 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

12. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ 
gazdasági társasággá történő átalakítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. A három előterjesztőin kívül (lásd elfogadott határozat) módosító 
indítványt az Egészségügyi Bizottság és a Fidesz frakció nyújtott be. A második 
előterjesztői módosító indítványt visszavonja. 
Kéri, szavazzanak először az Egészségügyi Bizottság módosító indítványáról. 
 
 
Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
I. Az Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat az alábbi 
pontokkal egészüljön ki: 
 
12./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság legkésőbb 2009. december 31. napjától a Miskolc 
Holding Zrt. tagjaként működjön tovább. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009.december 31. 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt 
   MISEK ügyvezető 
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13./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság üzletrészének megosztására vagy elidegenítésére az 
alapítástól számított legalább 10 évig nem kerülhet sor sem az önkormányzat, 
sem a Miskolc Holding Zrt. részéről. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
    
14./ A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Bizottságot és a Gazdasági 
Bizottságot, hogy a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá 
történő átalakítását kísérje figyelemmel, azt koordinálja, az átalakulás 
folyamatában havi rendszerességgel számoltassa be a létrejött gazdasági 
társaság ügyvezetőjét, és az önkormányzati biztost. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Tasnádi Zoltán M.E.K. Önkormányzati Biztos 
   MISEK Ügyvezető 
 
II. Az Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának III. 3. cikkelye az alábbiakkal 
egészüljön ki: 
 
47.73 Gyógyszer-kiskereskedelem,   
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Tasnádi Zoltán M.E.K. Önkormányzati Biztos 

 
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elfogadta.  

 
Polgármester: A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra. 
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
1.) Az eredeti határozati javaslat 8. pontjának utolsó bekezdésének helyébe a 
következő bekezdés kerül: 
A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság második ügyvezetői tisztségének betöltésére írjon ki 
pályázatot. 
A közgyűlés felhatalmazása alapján pályázati kiírás szövegét és az ügyvezetői 
tisztség ellátásának szakmai és egyéb szerződéses feltételeit a Gazdasági, a 
Jogi és Ügyrendi, illetve az Egészségügyi Bizottság határozza meg. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 28. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködő: Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:   azonnal  
 
2.) Az eredeti határozati javaslat az alábbi 12. ponttal egészül ki: 
 
A közgyűlés kötelezi magát arra, hogy a jelen határozat elfogadásától számított 
10 éves időtartam alatt a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
üzletrészének kizárólagos tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város marad. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2018. december 18. 

A Közgyűlés 16 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Bejelenti, hogy a Fidesz frakció Garamvölgyi Attila képviselő 
urat delegálja a MEK FB-be. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra, figyelemmel az előterjesztőiben és az elfogadott módosító 
indítványban foglaltakra is. A határozati javaslat elfogadásához minősített 
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés  24 igen, 14nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a 

X-229/14.136/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő 

átalakítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Egészségügyi 
Központ gazdasági társasággá történő átalakítása” című előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 
 
1./  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a Miskolci Egészségügyi Központ elnevezésű költségvetési szervet 2009. 
március 1. napjával megszünteti az 1. számú „Megszüntető okirat” melléklet 
szerint. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. március 1. 
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2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Egészségügyi Központ 
megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból 
való, 2009. március 1. határnappal történő törlés érdekében 8 napon belül 
küldje meg a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatóságához. 
 
Felelős:   jegyző 
Határidő:   Közgyűlést követő 8 napon belül 
 
3./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - változatlan szerződési feltételek 
mellett –meghosszabbítja Tasnádi Zoltán önkormányzati biztosi megbízatását 
2009. február 28-ig. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  2008. december 20. 
 
4./  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. 
törvény rendelkezéseire megalapítja - az egészségügyről szóló módosított 
1997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek 
biztosítására irányuló közfeladat ellátására - a MISEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (rövid nevén: MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.), a 2. számú mellékletben szereplő Alapító 
Okiratnak megfelelően. 
 
A társaság működőképessége érdekében Miskolc MJV közgyűlése: 
 
 Megbízza a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első 
ügyvezetőjének Juhász Lajos-t alapítástól 2009. február 28-ig határozott 
időtartamra. Egyúttal felkéri a Miskolci Egészségügyi Központ vezetésével 
szoros együttműködésben az átmenet technikai előkészítésére. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert  Juhász Lajos megbízási szerződési feltételeinek 
letárgyalására, a szerződés megkötésére. 
 
 Kijelöli a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Oktató 
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első felügyelő bizottsága 
tagjait az alapítástól számított 3 év időtartamra a következők személyében: 
1. Elnök:  Juhász Imre 
2. Tagok: dr. Kovács Andrea 
3.   dr. Kovács Zoltán 
4.   dr. Török Pál 
5.    Dulibán Lászlóné 
6.    Garamvölgyi Attila 
 
A Felügyelő Bizottság elnökének díjazása 100.000.- Ft/hó, a tagok díjazása 
50.000.- Ft/hó. 
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 Kijelöli a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első 
könyvvizsgálójának Auditing Könyvvizsgáló Kft-t (személyesen eljáró 
könyvvizsgálóként Iglai Szabolcsot) a társaság alapításától a 2011. üzleti év 
számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig, de nem tovább, 
mint 2012. május 31-ig, 200.000 Ft+áfa/hó díjazással. 
 
 Biztosítja a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához 
szükséges 20 millió Ft törzstőke összegét pénzbeli betétként a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános tartalék 
előirányzata terhére. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. január 15.  
 
 
5./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a MEK önkormányzati 
biztosát, Tasnádi Zoltánt, hogy gondoskodjon a MISEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság zavartalan feladatellátásához szükséges hatósági, 
szakhatósági engedélyek beszerzéséről, valamint az önkormányzati 
egészségügyi szakellátási feladatok átadási szerződésének megkötéséről, 
továbbá a MEK gazdasági társasággá alakításához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 
Határidő:  2009. február 28. 
 
 
6./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Miskolci 
Egészségügyi Központ felhalmozott adósságállományának kezelésére, úgy 
hogy az eredményezze az újonnan létrejövő MISEK Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság működőképességét, a 2009. évi költségvetésben 300 
MFt egyszeri vissza nem térítendő támogatás biztosítása mellett, melyet a 
közgyűlés ezen határozatával elfogad. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, a Miskolci Egészségügyi Központtal a fenti 
tartalmú támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. március 1.  
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7./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése érvényben lévő vagyonrendeletét 
szem előtt tartva a Miskolc MJV tulajdonában álló, a MEK által használt 5. 
számú mellékletben szereplő ingatlanokat, az azok használatában beálló 
vagyonjogi funkcióváltásra tekintettel a korlátozottan forgalomképes kataszteri 
nyilvántartási kategóriából átsorolja a szabad felhasználású ingatlanok körébe, 
ezzel előkészítve a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
vagyonjuttatását.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. március 1. 
 
 
8./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a MISEK 
Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. tőkeellátása érdekében Miskolc MJV 
nevében március 1-i határnappal (feltéve, hogy a Társaságot a Cégbíróság a 
Cégjegyzékbe bejegyezni rendeli) a Társaságban tőkeemelést hajt végre a 3. 
számú mellékletben szereplő Alapítói határozat és az 5. és 6. számú 
mellékletekben szereplő ingatlan és tárgyi eszköz értékbecsléseknek 
megfelelően apport formájában (az eszközök tulajdonba adásával), az alábbi 
értékkel, melynek végrehajtására felhatalmazza a polgármestert: 
 
 

Ingatlanok összértéke március 1-i határnappal 9.086.400.000 Ft
Tárgyi eszközök összértéke március 1-i határnappal 1.466.172.644 Ft
Készletek összértéke március 1-i határnappal 75.200.000 Ft
Összesen: 10.627.772.644 Ft
Apportérték (alkalmazott kerekítésre figyelemmel): 10.627.773.000 Ft

 
 
Az előre elhatározott módosítások a 3. sz. mellékletben található, módosított 
társasági szerződésben kerültek rögzítésre. Az érintett ingatlanok tételesen a 
következők: 
 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Helyrajzi 
szám 

Végső FÉ  
Ft-ban 

Épületérték  
Ft-ban 

Telekérték  
 Ft-ban 

Semmelweis kórház 8076/4 6 340 000 000 4 597 000 000 1 743 000 000

Diósgyőri kórház 23486/1 2 433 000 000 2 212 000 000 221 000 000

Diósgyőri rendelőintézet 23431/3 272 000 000 258 100 000 13 900 000

Diósgyőri kórház parkoló 23482/5 37 000 000 15 600 000 21 400 000

Diósgyőri kórház garázs 23484/5 4 400 000 2 200 000 1 800 000

Összesen   9 086 400 000 7 085 300 000 2 001 100 000
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Egyúttal megbízza a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság második 
ügyvezetőjének Tasnádi Zoltán-t 2009. március 1-től határozatlan időtartamra. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert Tasnádi Zoltán megbízási szerződési 
feltételeinek letárgyalására, a szerződés megkötésére. 
 
Felelős:    polgármester 
Közreműködő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:    2009. március 1.  
 
 
9./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Mezőkövesdi 
Önkormányzat e tárgyban hozott szükséges döntései alapján – előzetesen 
hozzájárul, hogy az átszervezés eredményeként létrejött MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (az eddigi gyakorlatnak megfelelően) 
közreműködjék, illetve ellássa a mezőkövesdi szolgáltatási területen az OEP 
által finanszírozott egészségügyi járó- és fekvőbeteg szakellátást a korábban 
megkötött együttműködési szerződésnek megfelelően). 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2008. december 18. 
 
 
10./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú 
Város, Miskolci Egészségügyi Központ és az érdekképviseleti szervek között 
létrejövő megállapodást, amely a MEK-ben foglalkoztatott közalkalmazottak 
MEK megszűnése után létrejövő gazdasági társaságban való 
továbbfoglalkoztatási feltételeit rögzíti. (9. számú melléklet) 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 
Határidő:   2009. január 28.  
 
 
11./ A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, a MEK-ben elindított 
szervezetracionalizálásra tekintettel a Miskolci Egészségügyi Központnál 
foglalkoztatott 145 fő munkavállaló tekintetében csoportos létszámcsökkentést 
rendel el, és felkéri a Miskolci Egészségügyi Központ Önkormányzati Biztosát, 
hogy a létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. február 28. 
Közreműködik: Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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12./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság legkésőbb 2009. december 31. napjától a Miskolc 
Holding Zrt. tagjaként működjön tovább. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009.december 31. 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt 
   MISEK ügyvezető 
 
13./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság üzletrészének megosztására vagy elidegenítésére az 
alapítástól számított legalább 10 évig nem kerülhet sor sem az önkormányzat, 
sem a Miskolc Holding Zrt. részéről. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
14./ A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Bizottságot és a Gazdasági 
Bizottságot, hogy a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá 
történő átalakítását kísérje figyelemmel, azt koordinálja, az átalakulás 
folyamatában havi rendszerességgel számoltassa be a létrejött gazdasági 
társaság ügyvezetőjét, és az önkormányzati biztost. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Tasnádi Zoltán M.E.K. Önkormányzati Biztos 
   MISEK Ügyvezető 

 
(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
13. napirend tárgya:  Javaslat az általános iskolák kötelező beiskolázási 

körzeteinek felülvizsgálatára 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés  25 igen, 0 nem, 
16 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a 
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X-230/14.137/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Általános iskolák kötelező beiskolázási körzeteinek 

felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az általános 
iskolák kötelező beiskolázási körzeteinek felülvizsgálatára” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza. 
 
1.) A Közgyűlés a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola József Attila Tagiskolájában a 2009/2010-es tanévben első 
évfolyam indítását nem engedélyezi. 
  
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:             2009. szeptember 1.  
 
2.) Engedélyezi, hogy az Erenyői Tagiskola (3518 Miskolc, Faller J. u. 9. 
beiskolázási körzetéből a Debreceni M. tér kerüljön át a Bulgárföldi Általános 
és Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Iskola (3534 Miskolc, Fazola H. u. 2.) 
körzetébe. 
 
  Felelős:               Polgármester 
  Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
  Határidő:            azonnal 
 
3.) Engedélyezi, hogy a Fazola Henrik Tagiskola (3533 Miskolc, Téglagyár 
u. 3.)   beiskolázási körzetéből a Kabar u. és a Gózon L. u. kerüljön át a 
Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.) körzetébe. 
             
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:             azonnal 
 
     4.) Engedélyezi,hogy a  
 
      A Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola beiskolázási körzetébe: a Tampere lépcső,   
      a Miskolctapolcai Tagiskola  beiskolázási körzetébe: az Adriányi J. u, 

Aranyeső u. Bencés u., Dimitrov hegy, Fajdos dűlő, Kikerics u., Kiskőkötő 
u., Csabai u., Lilaakác u., Magyarka, Mécs L.    u., Nagykőkötő, 
Nagykőkötő u., Platán u., Rézműves u., Tavasz u.,                                   

 
      A Bársony János Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a Szent Anna 

tér, 
     a Hunyadi Mátyás Tagiskola beiskolázási körzetébe: a Bunda dűlő és 

Kiságazat   dűlő, 
 
      A Fazekas-Istvánffy Gy. Általános Iskola és AMI beiskolázási körzetébe: 

a   Napraforgó u., Dr. Antall József park, Kakashegy,  
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     A Szabó Lőrinc Általános Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Vörösmarty M. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a Csabai sor, 
Csáti sor, Petőfi sor, 

  
      A Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

beiskolázási körzetébe: a Pfaff Ferenc u., 
 
      Bem József Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a Nyírjes dűlő, az 

Arany    János Tagiskola beiskolázási körzetébe: a Nagypást tanya, 
Takta u. Tavirózsa u.,    Rendező pályaudvar, Balaton u., 

 
   A 21. Sz. Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a Köln u., 

Szilvásvölgy, a Móra F. Tagiskola beiskolázási körzetébe: Újmassa, 
Fehérkőlápa,  

 
  A Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka M. Tagiskolájának    

beiskolázási körzetébe: a Lant u.,  
 
  A Szilágyi D. Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola        

Görömbölyi Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: az Ághegyi dűlő, 
Csabagyöngye dűlő, Farkas dűlő, Fuvola u., Garóca dűlő, Görömbölyi 
pincesor, Gubacska tanya, Lapocka dűlő, Meleg oldal, Mihályka, 
Templomhegy dűlő, Perzsák dűlő,  

 a Gárdonyi G. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a Cementgyári u., 
Palánt dűlő, Panoráma u.,  

 
  A Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

beiskolázási körzetébe: a Herceghajtás dűlő, Nagykerekhegy dűlő, 
Nagykirály dűlő, Pocem dűlő, Bányaoldal, 

 az Erenyői Tagiskola beiskolázási körzetébe: a Bollóalja dűlő, Kőpad 
dűlő, Meggyes u., Vadász-köz, Vadász-lak, Tárna tér, Fény u., 

 
  A 10. Sz. Petőfi S. Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola beiskolázási körzetébe: a Blaskovics L. u. végig, Rózsás dűlő, 
Kiskánás dűlő, 

 a Rónai Ferenc Tagiskola beiskolázási körzetébe: az Eperjesi u. páratlan 
oldal, 

 
  A Komlóstetői Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a 

Kismagashegy, Lejtő u., Kikerics u., Krókusz u., Liliom u., 
 
  A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály AMI Munkácsy 

M. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a Korrach Mór u. végig, 
 
  Az Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 

AMI beiskolázási körzetébe: a Mendikás dűlő, kerüljön bele. 
          

Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:             azonnal 
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5.)  Ezzel egyidejűleg az intézmények alapító okiratát - beiskolázási körzet 
tekintetében - a 2009/2010. tanévtől felmenő rendszerben az 1-14. sz. 
melléklet szerint módosítja. 

 
 Felelős:               Polgármester 
 Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
 Határidő:             azonnal 

 
6.)  Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban  

bekövetkezett  változásokat    - adatszolgáltatási kötelezettségüknek  
megfelelően- a Közoktatási Információs Rendszer számára teljesítsék. 

          
 Felelős:              Polgármester 
                              Intézményvezetők 
 Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
 Határidő:            2009. január 1.  

 
 
 
14. napirend tárgya:  Javaslat a házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatási kistérségi szintű feladatellátása 
érdekében intézményfenntartó társulás 
létrehozására, valamint az Iránytű Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítása (II. forduló) 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 
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X- 231/14.138/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás kistérségi 

szintű feladatellátása érdekében intézményfenntartó társulás 
létrehozása, valamint az Iránytű Szociális Szolgálat alapító 
okiratának  módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a házi 
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás kistérségi szintű feladatellátása 
érdekében intézményfenntartó társulás létrehozására, valamint az Iránytű 
Szociális Szolgálat alapító okiratának a módosítására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Kistérség Társulása 
között kötött feladat ellátási szerződés kiegészítését házi segítségnyújtás 
feladatainak kistérségi ellátására tekintettel. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat képviseletében 
eljárva a szerződés aláírására, a végrehajtás érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Kistérségi munkacsoport 
   Egészségügyi, Családvédelmi és  
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  
Határidő:  azonnal 
 
2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Miskolc Kistérség Társulási Tanács kezdeményezésére - intézményfenntartó 
társulási szerződést kössön házi segítségnyújtás feladatainak ellátására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Kistérségi munkacsoport 
   Egészségügyi, Családvédelmi és  
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  
Határidő:  azonnal 
 
3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az intézményfenntartó társulás 
működtetéséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorként a 
fenntartásában lévő Iránytű Szociális Szolgálat közreműködésével 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 
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4. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 3. számú melléklete szerint az 
Iránytű Szociális Szolgálat, alapító okiratában bekövetkezett módosításokat. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 
 
5.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az intézményfenntartó társulási 
szerződés aláírására, valamint a határozat végrehajtása és a jogerős működési 
engedély megszerzése érdekében szükséges egyéb intézkedés 
foganatosítására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 
 
6. A közgyűlés hozzájárul az Iránytű Szociális Szolgálat létszámának 
feladatarányos bővítéséhez 2009. január 1 napjától.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 
 
7. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 4. számú melléklete szerint a 
Miskolci Családsegítő Központ, alapító okiratában bekövetkezett 
módosításokat. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály  
   Miskolci Családsegítő Központ 
Határidő:  azonnal 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 

elfogadására 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 
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X-232/14.139/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat közoktatási 
esélyegyenlőségi terv elfogadására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város közoktatási 
esélyegyenlőségi intézkedési tervét. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
16. napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzat által adományozott 

címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium 
tagjainak megválasztására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Módosító indítványt az előterjesztőin kívül a Gazdasági Bizottság 
nyújtott be. A javaslat nem szavaztatható, mivel a bizottság nem jelöl meg 
konkrét személyt, akinek a helyére javasolja Fodor Zoltán képviselő urat 
kuratóriumi tagnak delegálni. 
Kérdezi Dr. Varga Zoltán elnök urat, a Gazdasági Bizottságnak van-e konkrét 
személyi javaslata arra vonatozóan, hogy kinek a helyére szeretnék Fodor 
Zoltán delegálni.  
 
Dr. Varga Zoltán: A kuratórium tagjai közül sem neki, sem a bizottságnak nem 
tisztje konkrét személyt megnevezni.  
 
Előterjesztői módosító indítvány: 
 
A „Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak 
odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására”című előterjesztés 
határozati javaslatában és a 2. sz. mellékletben a felsorolás 11. pontjában dr. 
Páczelt István titulusa – a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai 
Bizottságában az időközben történt tisztújításra tekintettel - az alábbiak szerint 
módosul:  
 
 4. és 6. oldal, A Kuratórium tagjai, 11) pont:  
 
Dr. Páczelt István, a MTA Miskolci Akadémiai Bizottság elnökhelyettese  
 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat által adományozott címek és díjak 
2009. évi odaítélésére létrehozott 18 fős Kuratórium tagjai közé (az 
előterjesztésben szereplő 18 fő közül valakinek a helyére) a Gazdasági 
Bizottság tagját, Fodor Zoltán képviselő urat válassza meg a Közgyűlés. 
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Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra., figyelemmel az előterjesztői módosítóban foglaltakra.  

 
A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  4 fő) meghozta a 

X-233/14.140/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére 

létrehozott Kuratórium tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek 
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 63/2005. (XII.15.). sz. 
rendelettel módosított 38/2004. (XI.10.). sz. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 
a kitüntető címek és díjak adományozásának javaslattevő szerveként 
létrehozott Kuratórium tagjainak 2009. évre az alábbi személyeket választja 
meg:  
1) Káli Sándor polgármester (elnök) 
2)  Fedor Vilmos alpolgármester (titkár) 
3)  Barna István ny. középiskolai tanár 
4)  Bekes Dezső, a Miskolci Városszépítő Egyesület elnöke  
5)  Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum ny. 

igazgatója  
6)  Dr. Dobrossy István, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója  
7)  Dr. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem BTK dékánja 
8)  Dr. Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke  
9)  Horváth Ottóné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
10)  Oláh Ferenc, a DVTK volt válogatott labdarúgója  
11)  Dr. Páczelt István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának 

elnökhelyettese 
12)  Papp Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője  
13)  Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora  
14)  Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar nyugalmazott igazgatója  
15)  Szebeni Péter, Miskolc MJV Önkormányzat civil tanácsnoka 
16)  Szilágyi Gizella, az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnöke  
17)  Dr. Tompa Sándor, a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Turisztikai  

Bizottság elnöke 
18)  Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának 

tudományos titkára 
A Közgyűlés a Kuratórium póttagjainak 2009. évre az alábbi személyeket 
választja meg:  
 
1) Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatója  
2) Hajnal József, a Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi 

Szerkesztőségének vezetője. 
 
Felelős:     Polgármester  
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
Határidő:    azonnal  
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17. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a KEOP 1.1.1 – 
Települési szilárd hulladék gazdálkodási 
rendszerek fejlesztésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  4 fő) meghozta a 

 
X-234/14.141/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése” c. pályázatra 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VB:82.956/2008. számú 
előterjesztést megtárgyalva egyetért azzal, hogy „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címmel a  Környezet és Energia Operatív 
Program keretében megjelent pályázati felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be. A pályázat sikeres elbírálása esetén a 
megvalósításhoz szükséges önrészt az Önkormányzat biztosítja. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
     AVE Miskolc Kft.  
Határidő:  folyamatos 
 
 
18. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 

Múzeum TIOP-1.2.2/08/1 pályázatának 
támogatására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  5 fő) meghozta a 
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X-235/14.142/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/08/1 

pályázatának támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/08/1 pályázatának 
támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási- képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című pályázatának beadásában.  

 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által elnyert 

támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 
1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben 
fenntartja és üzemelteti a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   azonnal 
 

19. napirend tárgya:  Javaslat a FŰTŐMŰ-Science Múzeum és Művészeti 
Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS pályázati 
felhívásra történő benyújtására 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a 

X-236/14.143/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS pályázati 

felhívásra 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat a FŰTŐMŰ - 
Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS 
pályázati felhívásra történő benyújtására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  Miskolc M.J.V. Önkormányzata 

benyújtsa 2. fordulóra a „FŰTŐMŰ - Science Múzeum és Művészeti 
Központ” című pályázatot. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Határidő:  2009. február 15. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
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2.) Sikeres pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges önrészt 
Miskolc M.J.V. Önkormányzatának költségvetése az alábbiak szerint 
biztosítja: 

 
FŰTŐMŰ - Science 
Múzeum és Művészeti 
Központ 

2009. év 2010. év Összesen 

Saját forrás 122.390.457 73.662.236 196.052.693 

Támogatásból igényelt 
összeg 

1.128.836.316 621.163.684 
1.750.000.000 

Összesen 1.251.226.773 694.825.920 1.946.052.693 

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

 
3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a 

megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  2009. február 12. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet  

 
 

20. napirend tárgya:  Javaslat kerékpárút-hálózat áttekintésére 
  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, melyhez módosító az előterjesztőin kívül nem érkezett. 
 
Előterjesztői módosító indítvány: 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „a Javaslat, 
kerékpárút - hálózat áttekintése tárgyában készített előterjesztésben 
foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a meglévő kerékpárút - hálózat 
biztonságosabbá tétele érdekében felkéri Orosz Lajos Alpolgármester, hogy a 
szükséges közlekedés-biztonsági beavatkozásokat vizsgáltassa meg. Az 
átalakításokhoz, fejlesztésekhez és üzemeltetéshez szükséges forrásokat a 
2009. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 
 
Felelős:    Orosz Lajos Alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
   Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
        Főépítészi,Városfejlesztési-és rendezési Osztály 
Határidő:   2009. február 28. 
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2. A civil szervezetekkel munkacsoportot kell létrehozni, melynek a költségvetés 
kerékpáros közlekedéshez kötődő feladatainak konkrét végrehajtásában 
véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 
 
Felelős:    Orosz Lajos Alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:   2009. április 30. 
 
3. A 2. pont szerinti munkabizottságnak a város útépítéssel járó fejlesztéseinél - 
a kerékpárbarát közlekedés szempontjainak érvényesítése céljából - 
véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 
 
Felelős:    Orosz Lajos Alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:     folyamatos 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a 

X- 237/14.144/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Kerékpárút - hálózat áttekintése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat, kerékpárút 
- hálózat áttekintése tárgyában készített előterjesztésben foglaltakat, és az 
alábbi határozatot hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a meglévő kerékpárút - hálózat 
biztonságosabbá tétele érdekében felkéri Orosz Lajos alpolgármestert, hogy a 
szükséges közlekedés-biztonsági beavatkozásokat vizsgáltassa meg. Az 
átalakításokhoz, fejlesztésekhez és üzemeltetéshez szükséges forrásokat a 
2009. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 
 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
   Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Főépítészi, Városfejlesztési-és rendezési Osztály 
Határidő:   2009. február 28. 
 
2. A civil szervezetekkel munkacsoportot kell létrehozni, melynek a költségvetés 
kerékpáros közlekedéshez kötődő feladatainak konkrét végrehajtásában 
véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:   2009. április 30. 
 
3. A 2. pont szerinti munkabizottságnak a város útépítéssel járó fejlesztéseinél - 
a kerékpárbarát közlekedés szempontjainak érvényesítése céljából - 
véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:     folyamatos 
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21. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatára 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett. (lásd 
elfogadott határozat) 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a 

X-238/14.145/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálatára” című előterjesztést  és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát.  
 
Felelős:          Polgármester 
Határidő:         azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai   
   Főosztály 
                                 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal érintett 
szakosztályok, intézmények, egyházak és civil szervezetek közreműködésével 
koordinálja, foganatosítsa a  koncepció végre-hajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős:        Polgármester 
Határidő:         folyamatos 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai   
   Főosztály 
                                 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
 

(A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
22. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás 

megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a 
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X-239/14.146/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodás megújítása közművelődési 

feladatellátás céljából 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  meghosszabbítja 2009. január 1-
től 2012. december 31-ig a Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesületével 
kötött Közművelődési megállapodást  Hejőcsaba városrész közművelődési 
feladatellátására, a határozat mellékletét képező megállapodás szerint.  
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesület 
Határidő:   2009. január 1. 
 

(A megállapodás mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
23. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítására 
  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a 

X-240/14.147/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Város 
Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Sportjáért 
Közalapítvány alapító okiratát az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium tagjainak az alábbi 
személyeket választja: 
 
Elnök:   Bartha György 
Tagok:   Hölcz Péter 
  Montovay Péter 
  Richtenbacher Éva 
  Szűcs Lajos 
  Hubay György 
  Dr. Halmai Gyula 
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3.  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a közgyűlési döntésnek megfelelően módosított alapító okirat 
B.A.Z. Megyei Bíróságnál történő bejegyzése érdekében.    
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

24. napirend tárgya:  Javaslat oktatási-nevelési intézmények  magasabb 
vezetői  álláshelyeire történő pályázat kiírására 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6  fő) meghozta a 

X-241/4.148/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői álláshelyeire 

történő pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat oktatási-
nevelési intézmények magasabb vezetői álláshelyeire történő pályázat 
kiírására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal az alábbi 
intézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására:  
 

-  Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád u.4/a.) 
-  Bulgárföldi Óvoda (3534 Miskolc, Fazola H.u.4.) 
-  Vasgyári Óvoda (3533 Miskolc, Kabar u.1.) 
-  József  Óvoda (3531 Miskolc, József u.2.) 
-  Belvárosi Óvoda (3530 Miskolc, Vörösmarty u.64.) 
-  Brunszvik Teréz Óvoda ( 3525 Miskolc, Mátyás k.u.17.) 
-  Százszorszép Óvoda ( 3530 Miskolc, Serház u.1.) 
-  Avastető Óvoda (3524 Miskolc, Hajós A.u.3.) 
-  Középszer Óvoda (3529 Miskolc, Középszer u.5.) 
-  Áfonyáskert  Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16.) 
-  Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.) 
-  Bársony János Általános Iskola (3531 Miskolc, Bársony J.u.27/a.) 
- Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

(3529 Miskolc, Középszer u.3.) 
- Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u.6.) 
-  Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
   ( 3527 Miskolc, Éder Gy.u.1.) 
-  Szabó Lőrinc Általános és Német Két tanítási Nyelvű Iskola 
   (3530 Miskolc, Vörösmarty u.76.) 
-  Bem József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 



 111 

   (3521 Miskolc, Miskolci u.38/a.) 
-  21.sz. Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth Á.u.12.) 
-  II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Iskola (3532 Miskolc, Zoltán u.5.) 
- Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (3534 Miskolc, Könyves K.u.2.) 
- Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

(3529 Miskolc, Szilágyi D.u.53.) 
-  Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú  
   Művészetoktatási  intézmény ( 3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.) 
-  Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
   (3534 Miskolc, Fazola H. u.2.) 
- Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3534 Miskolc, Pattantyús u.2.) 
-  Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u.1.) 
- Debreczeni Márton Szakképző Iskola (3518 Miskolc, Debreczeni M. tér 1.) 

 
Felelős:     Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 

 
25. napirend tárgya:  Beszámoló a Fogyatékosügyi Program időarányos 

végrehajtásáról 
  
Polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, melyhez 
módosító indítványt az Egészségügyi Bizottság nyújtott be. Erről kéri a testület 
állásfoglalását.  
 
Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványa:  
 
Az Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat a következő 2. 
ponttal egészüljön ki: 
 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
területén lakó fogyatékkal élő emberek fogászati ellátásának javítása 
érdekében kezdjen egyezetéseket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár valamint a fogászati ellátást 
végző szervezetek képviselőivel.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Dr. Szalkai Iván Miskolc Város Főorvosa 
 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elfogadta.  

 
Polgármester:  Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, figyelemmel az elfogadott módosítóban foglaltakra is. 
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A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a  

X-242/14./2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Fogyatékosügyi Program időarányos 

végrehajtásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a  
Fogyatékosügyi Program időarányos végrehajtásáról” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a  Fogyatékosügyi   
Program időarányos végrehajtásáról”  című beszámolót a határozat 
mellékletének megfelelően elfogadta. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:     folyamatos 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és  
   Foglalkoztatáspolitikai  Főosztály 
   Közoktatási és  Kulturális  Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
területén lakó fogyatékkal élő emberek fogászati ellátásának javítása 
érdekében kezdjen egyezetéseket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár valamint a fogászati ellátást 
végző szervezetek képviselőivel.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Dr. Szalkai Iván Miskolc Város Főorvosa 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
26. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolc város kezelésében lévő 

hidak állapotáról és azok megfelelő műszaki 
állapotban tartására megalkotott Intézkedési terv 
végrehajtásáról 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a 
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X-243/14.150/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló Miskolc város kezelésében lévő hidak állapotáról 

és azok megfelelő műszaki állapotban tartására megalkotott 
intézkedési terv végrehajtásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Beszámoló Miskolc város kezelésében lévő hidak állapotáról és azok 
megfelelő műszaki állapotban tartására megalkotott intézkedési terv 
végrehajtásáról” című előterjesztést. 
 
27. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának 2008. évi pályázati 
tevékenységéről 

  
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4  fő) meghozta a 

X-244/14.151/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat által 2008. évben benyújtott 

pályázatokról  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az  Önkormányzata által 
2008. évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja a tájékoztató anyagban foglaltakat. 
 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolc-Diósgyőri Stadion 

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

 
 
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  5 fő) meghozta a 
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X-245/14.153/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Diósgyőri Labdarúgó és Atlétikai Stadion 

rekonstrukciójának folytatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc-
Diósgyőri  Labdarúgó és Atlétikai Stadion rekonstrukciójának folytatására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért a Miskolc-Diósgyőri  Labdarúgó és Atlétikai Stadion 
rekonstrukciójának folytatásával, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás 
koordinálását a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. végezze. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 2009-2010-ben megvalósuló 
rekonstrukció finanszírozásához a 33.935 hrsz-ú telekrész bevétele mellett 
szükséges önkormányzati támogatást költségvetéséből biztosítja az alábbi 
ütemezés alapján: 
 
- V-134/71.003/2005. sz. határozat alapján a terület eladásból származó 

forrás: 246 millió Ft, 
- 2009. évi költségvetés terhére előzetesen 150 millió Ft fedezet 

biztosítására vállal kötelezettséget, 
- 2010. évi költségvetés terhére előzetesen 404 millió Ft fedezet 

biztosítására vállal kötelezettséget. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 
Határidő:  azonnal 
 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat „Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekt egyedi 
közbeszerzési eljárásrendjének kialakítására   

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

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 16 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  4 fő) meghozta a 
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X-246/14.154/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt egyedi 

közbeszerzési eljárásrend kialakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt egyedi közbeszerzési eljárásrend 
kialakítása tárgyában készített sürgősségi előterjesztésben foglaltakat és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármester által 
javasolt 1. sz. mellékletben szereplő a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt egyedi közbeszerzési eljárásrendjét. 
 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:    azonnal 
 

 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális 

Képző Központ Alapító Okiratának 
módosítására  

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

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott:  4 fő) meghozta a 
 

X-247/14.099/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító 

Okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Az Észak-
magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja az Észak-

magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratát a jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. számú mellékletben található Alapító Okirat módosítás, és a 2. sz. 
mellékletben található egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:     Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc-Tapolca leválása ügyében 
tartott helyi népszavazás eredményének 
határozatba foglalása 

 
Polgármester: Felkéri Juga György képviselő urat ismertesse a tárgyaláskor 
előadott  módosító indítványt. 
 
Juga György: A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a következő 
Közgyűlésre terjessze elő Miskolc-Tapolca átfogó fejlesztési koncepcióját, most 
már figyelemmel a  Miskolc-tapolcai polgárok által megfogalmazott elvárásokra 
is. Az előterjesztés tartalmazza a konkrét fejlesztési elképzeléseket, 
intézkedési- és feladattervet.  
A másik javaslat 4 fős tapolcai vizsgálóbizottság felállítására tesz javaslatot. 
(MSZP, Fidesz, KDNP és SZDSZ) Ez a bizottság vizsgálná az okokat.  
 
Polgármester: Az 1. sz. javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: A 2. sz. javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
 
Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében szavazásra teszi fel 
az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontját. 

 
A Közgyűlés 27 igen, 7 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) az 5. pontban 
foglaltakat elfogadta. 
 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
többi  pontját. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 7 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) meghozta a 
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X-248/13.511-47/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc-Tapolca leválása ügyében tartott helyi népszavazás 

eredményének határozatba foglalása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc-Tapolca leválása ügyében 
tartott helyi népszavazás eredményének határozatba foglalása” c. sürgősségi 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Helyi Választási Bizottság 
összesítése alapján -  rögzíti, hogy a 2008. december 7-én Miskolc-Tapolcán 
megtartott helyi népszavazás eredménye a következő volt: 
A választásra jogosult 2467 fő közül 1432 választópolgár járult az urnákhoz és 
adta le szavazatát. Az összesen leadott 1426 érvényes szavazatból az igenek 
száma 835, a nemek száma 591 volt. 
 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottság 
döntése alapján megállapítja, hogy a helyi népszavazás a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (2) bekezdésében 
foglaltak értelmében érvényes, tekintettel arra, hogy a választópolgárok több 
mint a fele szavazott, és eredményes, mivel a szavazóknak több mint a fele a 
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, vagyis Miskolc-Tapolca 
választópolgárai egyetértettek azzal, hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) községgé 
alakuljon. 
 
3.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Leválást Előkészítő Bizottság az új 
község területére, szakértői vélemény alapján a község elnevezésére, a 
vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a 
költségek viselésére javaslatát  - a kötelező törvényi rendelkezés ellenére -  a 
helyi népszavazás előtt nem terjesztette a képviselő-testület elé, arról 
állásfoglalást nem kért, s ezzel megsértette a területszervezési eljárásról szóló 
1999. évi XLI. törvény 8. §-ának (2) és (3) bekezdését, és 9. §-ának (1) 
bekezdését. A határidőn túl benyújtott beadvány, tartalma alapján nem felel 
meg maradéktalanul a jogszabályban előírt feltételeknek, érdemi megvitatásra 
nem alkalmas, ezért az abban foglaltakat a Közgyűlés nem támogatja. 
 
4.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Leválást Előkészítő Bizottság a 
népszavazást megelőző eljárásával összefüggésben megsértette:  
a.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. § (2) 
bekezdését, mert nem kérte fel a bizottság munkájában való részvételre a 
településrészen lakó települési képviselőt (Dr. Varga László, Miskolc, Denevér 
u. 1. sz. alatti lakost), 
b.) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 43. § (1) bekezdését, mert 
kizárta a nyilvánosságot, így Miskolc város nem a településrészen lakó 
polgárait, s ezáltal a képviselő-testület tagjait is a Leválást Előkészítő Bizottság 
által szervezett  - leválást előkészítő -  választási gyűlésekről. 
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5.) A  Közgyűlés kimondja, hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) községgé 
alakulását nem támogatja, mert álláspontja szerint a településrész nem felel 
meg a községgé nyilvánítás feltételeinek. 
 
6.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatot az 
előkészítő iratokkal együtt a közigazgatási hivatal útján terjessze fel az 
önkormányzati miniszternek, azzal, hogy Miskolc-Tapolca esetében a községgé 
nyilvánítás törvényi feltétele hiányzik, továbbá, hogy a Leválást Előkészítő 
Bizottság a jogszabályokban előírt eljárási szabályokat nem tartotta be. 
 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 

 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci közművelődési 

intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 A 
közművelődés a nem formális és informális 
tanulás szolgálatában című pályázat 
benyújtására 

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

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

 
X-249/14.155/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közművelődési intézmények támogatása TÁMOP-3.2.3/08/2 A 

közművelődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában című pályázat benyújtásában  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
közművelődési intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 A közművelődés a nem 
formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat benyújtására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a támogatja a miskolci közművelődési intézményeket a 
TÁMOP-3.2.3/08/2 A közművelődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában című pályázat benyújtásában konzorciumi formában.  
 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által elnyert 
támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 1083/2006 EK 
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti a 
pályázó intézményekben (Ifjúsági és Szabadidő Ház, mint konzorcium vezető, 
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ, Görömbölyi Kulturális 
Egyesület, Bányász Kulturális Egyesület). 
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2010. április 
1-jétől 2015. december 31-ig a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel a 
közművelődési megállapodást Görömböly városrész közművelődési feladat 
ellátására a határozat 1. sz. mellékletét képező megállapodás szerint. 
 
4.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2010. április 
1-jétől 2015. december 31-ig a Bányász Kulturális Egyesülettel (korábban 
Bányász Klubkönyvtár) a közművelődési megállapodást Pereces városrész 
közművelődési feladat ellátására a határozat 2. sz. mellékletét képező 
megállapodás szerint. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Ifjúsági és Szabadidő Ház (konzorcium vezető)  
Határidő:   2009. január 15. 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Partneri Együttműködési 
Megállapodás aláírására az edelényi  
Kastélysziget Kulturális Turisztikai 
Központtal 

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

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 

 
X- 250/14.156/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Partneri Együttműködési Megállapodás aláírása az edelényi 

Kastélysziget Kulturális Turisztikai Központtal 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Partneri 
Együttműködési Megállapodás aláírására az edelényi Kastélysziget 
Kulturális Turisztikai Központtal”című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 
részletezett szakmai programot és felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály   
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közös pályázat benyújtására 
Kassa városával a Magyarország-
Szlovákia Határmenti Együttműködési 
Program keretében 

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

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 

 
X-251/14.157/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közös pályázat benyújtása Kassa városával a Magyarország-

Szlovákia Határmenti Együttműködési Program keretében 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közös 
pályázat benyújtására Kassa városával a Magyarország-Szlovákia Határmenti 
Együttműködési Program keretében” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 
részletezett szakmai program végrehajtását pályázati forrás igénybevételével, 
Kassa várossal együttműködésben. A projekt várható költsége – Miskolc 
vonatkozásában – 20 millió Ft, melyhez társult partnerként 5 % önrész 
biztosítása szükséges, mely jelen esetben 1 millió Ft-ot jelent.  
 
A pályázat teljesítéséhez szükséges önerőt a Közgyűlés a 2009. évi 
költségvetés pályázati önrész tételsor terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak 

a TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepo – 
Expressz”- a könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében című 
pályázatának benyújtására 

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

 
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) meghozta a 
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X-252/14.158 /2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár támogatása TÁMOP-3.2.4/08/01 

„Tudásdepo – Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében című pályázatának benyújtásában 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a  TÁMOP-
3.2.4/08/01 „Tudásdepo – Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
című pályázatának benyújtására című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a támogatja a Miskolci Városi Könyvtár a  „Tudásdepo – 
Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatának beadását a 
Miskolci Egyetem Központi Könyvtárával alakított konzorciumon belül.  
 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által elnyert 
támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 1083/2006 EK 
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti a 
Miskolci Városi Könyvtárban.  
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:   2009. január 12. 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a nevelési-oktatási 

intézmények alapító okiratának 
módosítására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 1 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
 

X- 253/14.198/2008. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Nevelési-oktatási  intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a nevelési-
oktatási  intézmények alapító okiratának módosítására c. sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés – a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása tekintetében - 
engedélyezi az intézmények alapító okiratának módosítását, az alábbiak 
szerint:   
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A) Óvodák tekintetében  
 
A Nyitnikék Óvoda, a Diósgyőri Óvoda, a Bulgárföldi Óvoda, a Belvárosi Óvoda, 
a Brunszvik Teréz Óvoda, a Százszorszép Óvoda, az Avastető Óvoda, a 
Szinva-Népkerti Óvoda, a Középszer Óvoda, az Áfonyáskert Óvoda, Benedek 
Elek Óvoda, Vasgyári Óvoda és a Pitypang Óvoda alapító okirataiba a sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása tekintetében kerüljön be: 
 
a) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 
b) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
 
valamint 
 
A József úti Óvoda alapító okiratába a sajátos nevelési igényű gyermekek  
ellátása tekintetében kerüljön be  
 
a) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 
b) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 
c) integráltan és szegregáltan fejleszthető testi, érzékszervi, halmozottan 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
 
B) Általános iskolák tekintetében 
 
- A  Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és a       10. Sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratába kerüljön be az integráltan oktatható testi 
fogyatékos, 
- A 21. Sz. Általános Iskola alapító okiratába kerüljön be az integráltan 
oktatható autista tanulók nevelése-oktatása. 
-   Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  
 óvodai tagozat vonatkozásában kerüljön be a szegregáltan nevelhető enyhe 
értelmi, valamint beszédfogyatékos gyermekek nevelése  
iskolai tagozat vonatkozásában a megismerő funkciók és viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és 
magatartászavaros tanulók ellátása. 
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C) Középiskolák tekintetében 
 
-  A közgyűlés engedélyezi, hogy a középfokú nevelési és oktatási 
intézmények alapító okirata az alábbiak szerint egészüljön ki: 
  
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása 
b.)  az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
 
-  A közgyűlés engedélyezi, a Martin János Szakképző Iskola alapító okiratának 
az alábbi szerinti kiegészítését: 
 
a.)  az integráltan és szegregáltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása 
b.)  az integráltan és szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
 
-   A közgyűlés jóváhagyja, hogy valamennyi középfokú oktatási intézmény 
alapító okiratát az alábbiakkal egészítsék ki: 
Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2008. december 31. 
 
2.)  Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat jelentsék a Közoktatási Információs Rendszer 
számára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   közgyűlési döntést követő 8 napon belül 
 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A 
legközelebbi közgyűlés időpontja pedig: 2009. február 12. Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván minden képviselőnek, a hivatal 
munkatársainak és valamennyi miskolcinak! 
Az ülést 21.38-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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