
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
I-31.076/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 12-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, Illyés Miklós, 
Juga György,  Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács Józsefné Dr. Kovács 
László, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy 
Istvánné, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, 
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: Horváth Ottóné, Szabó Tamás, 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 27 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Mielőtt rátérnének a Közgyűlés napirendjének megállapítására, megadja a szót 
Dr. Simon Gábor frakcióvezető úrnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének, 
tájékoztassa a testületet a képviselői vagyonnyilatkozatok beadásának 
teljesítéséről. 
 
Dr. Simon Gábor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként tájékoztatja a 
testületet, a mai napig valamennyi képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének. 
 
Polgármester: Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a 
Közgyűlést, hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 



1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 
kódszámú „Célpontban – hátrányos 
helyzetű fiatalok egyéni és csoportos 
kompetencia fejlesztése” című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítására 

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

A Közgyűlés 29 igen, 0nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 
 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megálla-
podások megújítására közművelődési 
feladatellátás céljából 

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

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

 2 



3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 
meghirdetett a korai beavatkozást 
középpontba helyező Biztos Kezdet 
programok elterjesztése országos 
szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre 
(TÁMOP 5.2.2/08/2) tárgyában kiírt 
pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra  

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

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

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

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

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a gazdasági válság okozta 
szociális problémák megoldása 
érdekében szükséges helyi döntések 
meghozatalára 

 
Előterjesztők:  Fidesz, KDNP frakciók 
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítására  

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos 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. 
 
 

7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat aljegyzői pályázat kiírására 
 
Előterjesztő:  Dr. Mihalecz Péter jegyző     
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

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

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrészen 
működő személy- és vagyonőri 
szolgálat jogviszonyának 
meghosszabbítására 

 
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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9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Egészségügyi 
Központ részére történő kölcsön 
nyújtására 

 
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. 

 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Eötvös József Építőipari, 

Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére 

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

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést a zárt ülés 
napirendjére felvette. 
 

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik.  
  
A Meghívó szerinti 7. napirenddel – Javaslat az AVE Miskolc Kft. részére 
telekrészek határozatlan idejű használatba adására – kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatja a testületet: 
2009. február 9-én az AVE Kft. vezetése levélben olyan információkat hozott 
tudomásukra, amely érdemben érinti az egyik (hrsz. 11509/7) szóban forgó, 
használatba adni kívánt földrészletet: változik (növekedik) a használatba 
veendő terület nagysága, így ezzel együtt természetesen nő a fizetendő éves 
bérleti díj is.  
Tekintettel arra, hogy a módosításhoz az AVE által tett észrevétel csatolt 
dokumentumaiban fellelhető adatok nem elegendőek, az AVE részéről további 
adatokra van szükség a korrekt előterjesztés elkészítéséhez. 
Az előterjesztést az előzőekben ismertetett okokra hivatkozással ezúton 
visszavonja, azzal, hogy a változásoknak megfelelően korrigált anyag egy 
későbbi ülésen kerül majd a testület elé.  
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Tájékoztatja a testületet továbbá arról, hogy a meghívó szerinti 12. sz. 
napirendet –  Javaslat a Miskolci Állatkert és Kultúrpark szervezetének 
intézményi keretek között történő üzemeltetésére – a Közgyűlés mai ülésén 
nem tudja megtárgyalni, mert a döntéshez szükséges egyeztetések még nem 
zárultak le.  
Kérdezi Orosz Lajos alpolgármester urat, mint a napirend előterjesztőjét, 
kívánja-e kiegészíteni az előzőekben elmondottakat. 

--- 
Polgármester: Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy ¾ 12-kor szünetet 
rendel el, tekintettel arra, hogy két neves eseményre is sor kerül a mai napon: 
 
12 órai kezdettel:  
 

 az újonnan kialakított ügyfélszolgálat (Front Office rendszer) 
hivatalos átadása (Az Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztályon, - Petőfi u. 39. sz.-) 

 Miskolc Város Sporttörténeti Gyűjteményének (Sportmúzeum) 
hivatalos megnyitója (Városi Szabadidőközpont)  

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

--- 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket. 
 

Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 

 

 
1. Javaslat a Panel program és Termofor program 2008. évi pályázati 

feltételeiről szóló 11/2008.  (III. 12.) sz. és a 10/2008. (III. 12.) sz. 
rendeletek módosításáról 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
2. Javaslat a 32. számú háziorvosi körzet megszüntetésére, valamint a 

háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 24/2002. (VI. 10.) rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő:    Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
3. Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III.8.) számú rendelet  

hatályon kívül helyezésére 
 

Előterjesztő:   Dr. Mihalecz Péter jegyző 
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4. Javaslat a Szinva patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező 
források fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 
elfogadására 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
5. Javaslat önkormányzati közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatok 

önrészének módosítására 
   

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat a Miskolci Ipari Park bővítéséhez szükséges belterületbe vonási 

kérelem jóváhagyására 
 

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
8. Javaslat Miskolc város Közrendjéért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a „Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és 

régiókban” című INTERREG IVC projektben projekt partnerként való 
részvételre     

 
Előterjesztő:    Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  

 
10. Javaslat a hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása című 

INTERREG IVC projektben projekt partnerként való részvételre  
    
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  

 
11. Javaslat „CivPro – Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben” c. 

pályázat benyújtására az INTERREG IVC Interregionális Együttműködési 
Program keretében meghirdetett második körös kiírásra 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  

 
13. Javaslat az Önkormányzat 2009. I. félévi munkatervének a 

megállapítására  
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
14.  Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1.) Javaslat a TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 kódszámú „Célpontban – hátrányos 

helyzetű fiatalok egyéni és csoportos kompetencia fejlesztése” című 
pályázat megvalósításához szükséges kölcsön folyósítására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 

 
2.) Javaslat közművelődési megállapodások megújítására közművelődési 

feladatellátás céljából 
 

Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
3.) Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

meghirdetett a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet 
programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre (TÁMOP 5.2.2/08/2) tárgyában kiírt 
pályázat benyújtásához való hozzájárulásra  

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  

 
4.) Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító 

okiratának módosítására  
 

Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
5.) Javaslat a gazdasági válság okozta szociális problémák megoldása 

érdekében szükséges helyi döntések meghozatalára 
 

Előterjesztők: Fidesz, KDNP frakciók 
 
6) Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítására  
 

Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester     
 
7.) Javaslat aljegyzői pályázat kiírására  
 

Előterjesztő:   Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
8.) Javaslat Miskolc Avas városrészen működő személy- és vagyonőri 

szolgálat jogviszonyának meghosszabbítására  
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
9.) Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ részére történő kölcsön 

nyújtására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 

 8 



10.) Javaslat az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére -- zárt ülés -- 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
 

Polgármester: Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város több művészeti 
csoportját, kulturális intézményét is jelentős kitüntetésekkel, díjakkal ismerték 
el: 
 
 Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta 

kulturális szakállamtitkár Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat 
adományozott a Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Körnek (vezetője: Juhász 
Miklós fotóművész), valamint a Miskolci Bartók Kórusnak (vezetője: Dr. 
Sándor Zoltán karnagy). 

 
 A Miskolci Múzsa-díjat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 

kollektívája kapta.  
 

Az elismerésekhez maga és a Közgyűlés nevében ezúton is gratulál.  
A városban két fajsúlyos esemény történt a közelmúltban. A Vodafon Miskolcon 
300 új munkahelyet létesített. A gazdasági válság körülményei között ez igen 
nagy teljesítmény. Az Arany János úti újonnan épített Makropoliszban kapott 
helyet a szerviz- és ügyfélszolgálati iroda.  
Pozitív, hogy az ALDI Depo csatlakozott az ipari parkhoz. Az Auchan és a 
Decathlon jelentős nagyberuházások. Épül a Baumax is. Ezek több száz új 
munkahelyet jelentenek. A gazdasági válság természetesen hat a 
kereskedelemre, ezt nem vitatja, de aki ma munkahelyeket teremt, a jövőnek 
dolgozik.  
A másik kérdés, amit nem lehet megkerülni, az az elmúlt hetek drámai 
változása, ami látszólag szólt a miskolci rendőrkapitányról, valóban pedig egy 
lappangó, de valós problémáról. Nagyon fontosnak tartja, hogy egy 
elhamarkodott döntést meg lehetett változtatni. A leglényegesebb problémának 
azt tartja, hogy Miskolc város image-e az elmúlt időszakban drasztikusan 
romlott. Nem tudták azt elfogadtatni – hiszen a különböző médiumok nem igen 
kíváncsiak a jó hírre és az objektivitásra sem -, hogy ez a probléma ma nem 
Miskolc problémája, hanem Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország és Dél-
Magyarország problémája. A veszprémi tragédia tükrében is beigazolódott, nem 
egyedi jelenségről van szó. Fontosnak tartja, hogy Miskolc város közvéleménye 
is pontosan különböztesse meg, hogy kik a bűnözők, akikkel szemben nagyon 
határozottan fel kell és fel is fognak lépni és kik azok, akik halmozottan 
hátrányos helyzetűek, de szeretnének a város életébe beilleszkedni. Akik a 
kevésbé objektív bemutatásban voltak érdekeltek, azok a legocsmányabb 
híreket hozták le a városról.  
Aki azzal foglalkozik, miért van szemét itt-ott, legyen oknyomozó is, mert nem 
az önkormányzat hordja oda a szemetet, csak elszállíttatja azt. Szó van arról, 
hogy környezetvédelmi felvilágosításra mennyit fordítanak, miközben árkokba, 
erdőkbe és patakokba gátlástalanul hordják a szemetet. Nyugat-Európában, - 
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Ausztriában például - ha valaki beleönti a szemetét a patakba, olyan, mintha a 
szoba sarkát használná illemhelyül. Az ilyen embert bunkó, sötét embernek 
tartják a többiek. 
Azonban nem csak a szeméthelyzetről van szó. Nem tudnak normálisan 
beszélni egy országot feszítő súlyos etnikai problémáról. A miskolci iskolákban 
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek óvodás, iskolás korukra bizonyos 
szintre hozását célzó programok futnak. Emellett konfliktuskezelő és 
előítéletekkel szembeni programok keretében a pedagógusokat készítik fel arra, 
hogyan kezeljék a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Aki ma másról 
beszél, az gépen száll a probléma felé és fogalma sincs arról, hogy itt mi van. A 
nyilatkozatokból is látszott, hogy többen elvetemült városnak minősítették 
Miskolcot. Az érintett más városokban egyébként él még az a reflex, hogy erről 
a kérdésről nem lehet beszélni. Amíg nem beszélnek etnikai problémákról, 
megoldásra sincs esély. Amíg ez nem valósul meg, addig szegregációról 
fognak beszélni és nem a szabad iskolaválasztásról. Amerikában a 60-as 
években lezajlott tragikus eseményeket követően olyan integrációs 
programokat indítottak el, amelynek egyik eredménye például, hogy Obama 
elnök lehet. Miskolc gimnáziumaiba 8 roma származású gyermek jár és csak 
valamivel jobb a szakiskolákban az arány. Országosan is ez a helyzet, csak 
erről mélyen hallgat mindenki. Át kellene a képzést és a tehetséggondozás 
rendszerét gondolni. A közbiztonság javítására gyors intézkedések születtek. 
Megköszöni az ellenzék felajánlását, hiszen ez jelentős segítség. Az oktatási 
koncepciót és csoportösszevonásokat is felül kell vizsgálni. Az elkövetkezendő 
két hétben egyeztetést tart minden olyan érintett bevonásával, aki a 
közbiztonsággal foglalkozik. Ezt követően az érintett megyei jogú városokkal is 
leül tárgyalni. A beszélünk, nem beszélünk, címkézünk, nem címkézünk 
korszak lejárt, a közvélemény tettekre és a nyugalomra vár. 
 
Horváth József (Cigány Kisebbségi Önkormányzat): Nehéz megszólalnia 
kisebbségi vezetőként és roma emberként egyaránt. Az országban jelenleg a 
csapból is a roma kérdés folyik. A rendes, becsületes hátrányos helyzetű 
romákat a porba vetették és nehéz nekik onnan felállni. A bűnt egy cigány 
követte el és nem cigányok. A hetvenes években a cigányok becsületesen 
együtt dolgoztak a magyarokkal a DIGÉP-ben, a kohászatban. A cigány ember 
akkoriban nem vette fel a magyar kollegájától, ha cigányozta, hiszen együtt 
dolgoztak és jóban voltak. Édesapja is a DIGÉP-ben dolgozott, édesanyja a 
köztisztasági vállalatnál. Bele kellene abba gondolni, hogy érzik magukat azok 
az emberek, akik végigdolgozták az éveiket becsületesen és most 
nyugdíjasként élik át az eseményeket. Vagy a fiatalok hogy érzik magukat? Ő 
személy szerint négy gyermeket nevelt fel és diplomát adott a kezükbe, egyikük 
rendőr.  
Nehéz ebben a kérdésben állást foglalni, arra kér mindenkit, ne a gyűlöletről 
szóljon a dolog, hanem az igazságról. Igazságot csak az igazság hozza el, a 
szeretet pedig a szeretet. Összefogásra szólít fel mindenkit. Ezt a helyzetet 
nyilván nem a kisebbségi önkormányzat fogja megoldani, de a segítőkészség 
és az együttműködés adott a részükről. Polgármester úr nagyon pozitívan állt a 
helyzethez, ezt megköszöni. Jelen vannak az oktatásban, hogy segítsék a 
pedagógusokat, gyermekeket, szülőket. A közösségi házat nagyon nagy 
lépésnek tartja.  
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Dr. Lange László (Német Kisebbségi Önkormányzat): A 2006-os választások 
után Magyarországon 13 nemzeti- és etnikai kisebbség lett bejegyezve. Az 
Alkotmány szerint a kisebbségi közösség joga a kisebbségi önkormányzat 
létrehozása. Miskolcon 9 alakult meg. Valamennyi kisebbségi önkormányzat 
saját programja és költségvetése szerint teszi a dolgát. Az elmúlt esztendőben 
a kisebbségi önkormányzatok vezetői körében egyre erőteljesebben 
mutatkozott meg a közösség érdekképviseletének megjelenítése, az 
együttműködési szándék. A kisebbségi önkormányzatok az országban 
egyedülálló módon 2008. novemberében együttműködési megállapodást 
kötöttek. 2008. decemberében a nemzetiségi gálát is megrendezték a 
Művészetek Házában.  
Dr. Pásztor Albert úr posztjáról történő eltávolítási kísérlettel kapcsolatban 
elmondja, senkit nem érhet azért hátrányos megkülönböztetés, mert nyíltan 
mert beszélni arról, ami elképesztő feszültséget okoz társadalomban. Az 
őszinteség, a szókimondás nélkülözhetetlen a helyzet felméréséhez, 
értékeléséhez, a szükséges tennivalók megfogalmazásához. Becsületes 
kiállásáért, nyíltságáért szolidárisak Dr. Pásztor Alberttel, akit tettéért csak 
tisztelni tudnak.  
A városon átívelő társadalmi nehézségeket társadalmi szinten kell kezelni, rövid 
időn belül pedig megoldást kell találni a helyzetre. Tisztában van azzal, nehéz 
forrást találni a gazdasági válságban, de van olyan megoldás, amihez elég a 
hozzáállás megváltoztatása is. A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt a 
segítségüket és közreműködésüket felajánlják. A szolidaritási nyilatkozatot 
aláírta a bolgár, cigány, horvát, lengyel, német, ruszin, szlovák és az ukrán 
kisebbségek képviselői is.  

 
Polgármester: Azért adta meg először a kisebbségi önkormányzatok 
vezetőinek a szót, mert a város egyik legnagyobb és leghangsúlyosabb 
problémáját vetette fel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.  A 
kisebbségi önkormányzatok összefogását kiemelkedőnek tartja.  
 
Dr. Szinay Attila: A napirend előtti hozzászólásának címe: „Üzenet a végekről.” 
A legpesszimistább számítások szerint is már csak egy éve van hátra a 
kormánynak, hogy hivatalban maradjon. A Fidesz frakció nevében üzen 
Polgármester úron keresztül Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak. Három 
témában szól hozzá: közbiztonság és a rendőrség helyzete, a munkahelyek, és 
az általános pénzügyi helyzet. Sajnálatos „balhé” kellett ahhoz, hogy a 
közvélemény beszéljen arról, amiről a Fidesz frakció már több ízben is beszélt a 
Közgyűlésen. Eddig minden javaslatukat leszavazta a városvezetés. (Példának 
a térfigyelő kamerákra tett javaslatukat és a rendőrség támogatására tett 
indítványukat említi.) Tűzoltási kísérletnek tartja a miniszteri intézkedést és az 
eseményeket követően a készenléti egységek idevezénylését. A miskolci 
rendőrkapitányságon betöltetlen álláshelyek vannak forráshiány miatt, ez az 
igazán komoly probléma. A rendőrséget kellene helyzetbe hozni. Polgármester 
úr munkájának is az eredménye, hogy az országos rendőr-főkapitányság 
költségvetéséből 15 milliárd Ft-ot vontak el. A tünetek tekintetében ugyanazt 
látja, amit rendőrkapitány úr és Horváth József elmondott. Elég az álságos 
politizálásból, valós javaslatokra van szükség. Ilyen a munkahelykérdés is. 
Polgármester úr az elején említette a több száz új munkahelyet, de hol van ez a 
valós igényektől? 8000 új munkahelyről volt szó annak idején a kampányban. A 
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többségi társadalomnak ígérte ezt az MSZP, de nem tartotta be. A perifériára 
sodródott rétegeknek így mennyi az esélyük, hogy visszakerüljenek a 
munkaerőpiacra? 
Az általános pénzügyi helyzettel kapcsolatban elmondja, a tervezett 
adóváltoztatások nem szolgálják a problémák megoldását. Az ÁFA emelését a 
közvélemény már tényként kezeli. Gyurcsány Ferenc az Útközben c. művében 
az ÁFA csökkentését bátor szociáldemokrata lépésnek tekinti. A 
kampánybeszédében annak idején igazságtalan tehertételnek, a szegények 
adójának nevezte az ÁFA tételt. Az ÁFA emelés a közszolgáltatások díjainak 
emelését vonja maga után. Értékeli és tiszteletben tartja a konzultációt, de csak 
felületi kezelésnek minősíti. A Fidesz frakció segítő hozzáállásáról biztosítja 
Polgármester urat, de igazából a nagy dolgok a Parlamentben dőlnek el.  
 
Polgármester: A közvéleményben változatlanul van, ami nincs a helyén. Nem 
tudják pontosan Izlandon, mi hogyan történt, de az tény, hogy egy gazdasági 
válság azt jelentette, hogy a megtakarított pénzek lenullázódtak. Izland messze 
van, ez is tény. A gazdasági világválság azonban ahogy ott, nem jelent meg 
Magyarországon, hiszen a több száz százalékos infláció nem következett be, a 
kormány kivédte. A válság előtti ígérteket számon kérni lehet, de azt gondolja a 
leglényegesebb ebben a helyzetben, hogy az emberek azt lássák, van 
közbiztonság és a megtakarított pénzük biztonságban van.  
A munkahelyteremtésről komoly összegző anyag készül. Az a baj, az ellenzék a 
számoknak sem hisz.  
A rendőrséggel kapcsolatban elmondja, az önkormányzat támogatja a 
közbiztonsággal foglalkozó szerveket. A térfigyelő kamerákat nem emlékszik, 
hogy valaki is támadta. Nem az önkormányzat feladata a közbiztonság 
biztosítása, de az önkormányzati rendőrség létrehozását támogatja. Hiszen ez 
azt jelenti, hogy a város közvetlenül biztosítani tudja a lakosság nyugalmát, az 
egységeket pedig nem lehet elvezényelni. 
 
Nyírő Pál: Visszautasítja azt, ami az előzőekben Dr. Szinay Attila részéről 
elhangzott. Miskolc elsőként alkotta meg 2004. márciusában a bűnmegelőzési 
és közbiztonsági stratégiáját. Utal arra, hogy amikor létre akarták hozni a 
belvárosi rendőrőrs helyiségcsoportját, akkor erre a Zsolcai kapuban egy 
fűtetlen, világítatlan helyiséget ajánlottak. Az utóbbi időben több térfigyelő 
kamerát is telepíttek. A kamera nem mindenható, nem fogja el az elkövetőek, 
de nagyon sokat segít benne. Tudja, hogy a képviselők számítógépekkel (10 db 
laptopról van szó) is segítették a rendőrség munkáját, ezt nem is akarta senki 
megkérdőjelezni. Az avasi, diósgyőri rendőrőrsnek képviselői támogatással 
robogókat vásároltak. Az Avason méltó körülményeket alakítottak ki a 
rendőrőrsnek.  
A polgárőrséggel kapcsolatban elmondja Dr. Kovács László az egyetlen olyan 
képviselő, aki a területén létrehozta a polgárőr csoportot. Minden egyéni 
képviselőnek felajánlotta ezt a lehetőséget, de a többiek nem éltek ezzel.  
A városőrség továbbra is működik az Avason, hiszen az ott élők közbiztonsága 
nagyon fontos.   
Több kisebbségi fórumot tartottak a közelmúltban. A költségvetésben szerepel 
egy olyan tétel, amely a polgárőrséghez tartozik.  
Közös munkáról, közös tevékenységről van szó, bízik a jövőbeli 
együttműködésben is.  
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T. Asztalos Ildikó: A kialakult komoly, hangsúlyos társadalmi feszültség nem 
oldható meg kizárólag a közbiztonság oldaláról. A hátrányos helyzetű emberek 
sorsának más aspektusból történő végiggondolása szükségszerű. Évek óta 
létező problémáról van szó. Nyilván pénz is kell a programok 
megvalósításához. A fokozott rendőri jelenlét egyfelől a közbiztonságot növeli, 
másfelől bizonyos feszültségeket elnyom.  Fontosnak tartja, hogy mentori 
hálózat alakuljon ki, hiszen az oktatás az egyik legfontosabb területe a 
szemléletmód váltás kialakításának. Az együttélési feszültségek enyhítésében 
sokat segíthetnek a mentorok. Kerekasztal megbeszéléseket is tartani kell az 
oktatási terület és a kisebbségi önkormányzatok képviselőinek bevonásával. 
Hátrányos helyzetű gyermekek korrepetálására nagyon kevés jut a 
költségvetésből.  
Azt gondolja, átmenetileg a nagyobb rendőri jelenléttel bizonyos kérdéseket le 
lehet nyomni, de idővel a társadalmi újratermelődés újabb feszültségeket 
generál. A szereplők közötti kommunikációs lehetőségeket meg kell teremteni.  
A pozitív példát bemutató romákra nagyon nagy szükség van, nekik is meg 
kellene szólalniuk. Országos példák is vannak. A roma programok 
hatékonyságát az országgyűlési képviselőknek számon kell kérniük. Az 
eredmények monitoringja szerinte nem megfelelő.  
 
Polgármester: Fontosnak tartja, hogy elsősorban az oktatással foglalkozó 
szakemberek készítsenek áttekintést arról, mi és hogyan zajlik a témában 
jelenleg. A képviselőtestület tagjai fegyelmezetten megértették, hogy a 
szegregáció és az elítélő nyilatkozatok hátterében bizonyos jogvédők rossz 
stratégiai felfogása állt. Ami arról szólt egyszerűen, hogy megbélyegezzenek 
egy várost, és arról szó sem volt, hogyan hozzák jobb helyzetbe a hátrányos 
helyzetű gyermekeket. A pedagógusok és az intézmények komoly választ 
tudnak adni erre, de nyilván újabb kérdések is felvetődnek. Létezik kísérleti 
jelleggel a mentori program, a Lépésről lépésre is fut.  
A finanszírozás valóban problémás, nem látszik konkrétan mire fordítódik az 
országos programok 120 milliárdja. Miskolcnak igen komoly teljesítménye a 
Szondi és a Mész telepi kolónia felszámolása. Ma a számozott utcákat kérik 
számon rajta. Azt azért ki kell emelni, hogy van egy lassan változó Békeszálló 
is. Lyukóban pedig egy nyomornegyed van kialakulóban, ami azért szomorú, 
mert a kiskerteket nem a megélhetési bűnözőknek gondozzák a tulajdonosok, 
nem beszélve arról, hogy a házakat is sorozatosan feltörik.  
 
Kocsis Levente: Polgármester úr azt mondta, hogy sikerült a 
munkanélküliséget felszámolni a városban, bár szerinte ezt sok miskolci nem 
így érzi. Örül, hogy Izlandot is szóba hozta Polgármester úr példaként, de az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ott tudta a dolgát a kormány, mert 
lemondott. Nem erről szeretne amúgy beszélni.  
A közbiztonság kérdésénél hiányolta annak kiemelését, hogy nem a miskolci 
rendőrökkel van a probléma, hanem a feltételekkel, hiszen a kormány nem 
tudja az eszközöket részükre biztosítani. A Fidesz ezért adja be évről évre az 
eszközbeszerzésre a javaslatait, amelyeket a városvezetés rendszerint 
leszavaz. Kapitány úr több ízben jelezte, hogy milyen típusú hiányosságaik 
vannak. Amikor kiderült, összesen két laptopja van a rendőrségnek, a Fidesz 
úgy döntött, segít újabb gépek beszerzésében. Nem értette, miért nem 
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adhatnak át ők ilyen eszközöket. Jó volna erre választ kapni. Arról örömmel 
értesült, hogy a rendőrség megkapta ezekez az eszközöket.  
 
Polgármester: Ha azt vélte kihallani képviselő úr, hogy azt mondta, megszűnt 
a munkanélküliség Miskolcon, akkor hazudik, mert ilyet nem mondott. Azt 
mondta, hiába jött létre az a bizonyos 8000 munkahely, ha közben több ezer 
munkahely megszűnt. Nagyon jó kereskedelmi munkahelyek jönnek létre, de 
ugyanennyi garázsbolt megszűnik. Képviselő úr szerinte nem nem érti, hanem 
nem akarja megérteni ezt.  
Sok témában igen jó a párbeszéd, miért kell ezt elrontani ilyen 
hozzászólásokkal? 
 
Kobold Tamás: Határozott véleménye és álláspontja van a Magyarországon és 
a városban történt dolgokról: gyors és könnyű haszonszerzés. Minden erről 
szólt az elmúlt évtizedekben, az agyakat átformálták, mindenki erre törekedett. 
Ez a tendencia világméretű gazdasági válsághoz vezetett. Létbizonytalanságba 
taszított sokaság lett az eredmény.  
Évtizedeken át a cigány-magyar ellentétet a szőnyeg alá seperték. A 
megoldáshoz a közerkölcsnek kell megjavulnia, amihez oktatás és nevelés kell. 
A legfontosabb dolog, hogy jó embereket neveljenek. A valláserkölcsi 
oktatásnak szerinte helye van az oktatásban. Aki nem vallja magát vallásosnak, 
erkölcstanra is járhatna. A magántulajdon védelmét is előtérbe kellene helyezni. 
A gazdasági problémáknál az erkölcsiek nagyobbak. A 8000 munkahelyet úgy 
értették az emberek, hogy az adott helyek maradnak plusz létesül még újabb 
8000. Az tény, időközben sok munkahely megszűnt. Hol vannak az új termelői 
munkahelyek? A fejlődéshez termelő munkahelyek létesítésére van szükség.  
A közgazdaságtan törvényeit nem a fizika és a természet határozza meg, 
emberek hozták létre és ők is tudják megváltoztatni, de nem teszik.  Véleménye 
szerint csak szervezetten lehet lépni.  
 
Polgármester: A nézetek egy részével egyetért. Világtrend szólt a gyors 
meggazdagodásról, ami egyeseknek sikerült is, de az eredmény a világválság 
lett. Az oktatásban kell az erkölcsi alapértékeket átadni a gyermekeknek. Sok 
olyan fiatal van, aki kitanul egy szakmát, de nem tudja hasznosítani úgy, hogy 
mindeközben sok a betöltetlen állás azért, mert bizonyos szakmákban hiány 
van. A szülői intelmek is sok helyen arról szólnak, ne menjen el dolgozni a 
gyerek, keressen inkább valamit, amiből megél. A régen presztízzsel 
rendelkező szakmák mára elveszítették tekintélyüket. Valami nagyon megborult 
a világban, ha a mai gyerekek álma az, hogy egy valóságshowban legyenek 
celebek. Az is szomorú, hogy sok gyereknek van nyelvvizsgája de nem tudja 
használni a nyelvet. Súlyos gond a hivatalban is, hogy nyelvvizsgapótlékot 
fizetnek, de a kollegák tudása nem mindig hasznosítható.   
 
Cseh László: A közbiztonság javítása céljából a lakosság összefogása 
erősödött a közelmúltban. Polgárőrség alakult Dr. Kovács László 
szervezésében Felső-Hámorban, Kovács Józsefné szervezésében a 
Selyemréten és Bartha György szervezésében a Kiliánban.  
A Lyukói Részönkormányzat segítségét ajánlotta fel a közbiztonság 
helyreállításához. A vállalkozók iparűzési adójukból a hatályos önkormányzati 
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rendelet értelmében a közbiztonságot is támogathatják. A Békeszálló évek óta 
rendes és tiszta.  
 
Molnár Péter: Horváth József bátor és őszinte kiállását megköszöni. A 
médiumokban sajnos többször hangzottak el általánosítások. A felemelkedésre 
két út van: a tanulás és a munka. A cigány társadalomnak ki kell nevelnie egy 
olyan értelmiségi csoportok, amelynek tagjai pozitív példát mutatnak.  
Nem lehet tagadni, hogy Magyarországon válság van a szociális, 
egészségügyi, erkölcsi, oktatási, gazdasági területen. A városi televízió és a 
napilapok is többször szóltak a város neuralgikus területeiről. Az európai 
parlamenti képviselőkhöz levélben fordultak ezzel kapcsolatban és a KDNP-s 
képviselő el is jött Miskolcra. A belvárostól nem messze található ez a terület. 
Szomorú, hogy emberek a 21. században ilyen körülmények között élnek. Az 
önkormányzat kemény milliókat költ az illegális szemétlerakók felszámolására, 
ez tény, de a szemét újratermelődik. Valamit tenni kellene, ami nem tűzoltó 
jellegű.  
A munkanélküliség komoly gondot jelent. A szolgáltató- és 
bevásárlóközpontoknak sokan örülnek, sokan nem. A multik a kisvállalkozókat 
megfojtják, ezzel munkahelyeket szüntetnek meg. A kereslet a gazdasági 
válság miatt csökken, ami a multikat is érinti, így bizonytalanná teszi az ottani 
álláshelyeket. 
Rendőrkapitány úr munkájával a KDNP frakció meg volt eddig is elégedve. Az 
állampolgárok joggal kérdezik, hogy lehet az, hogy először a miniszter felmenti 
a kapitányt, majd utána indul a vizsgálat. Ki irányítja tulajdonképpen a 
rendőrséget? A legfontosabb a rendőrség megerősítése, hogy a rend teremtési 
és fenntartási feladatát ellássa.  
 
Polgármester: Mindenkinek nagyon örül, aki eljön a városba és megállapítja, 
szeméthegy van. Pénzt is hoznak ezek az emberek? Hangsúlyozza, nem a 
városvezetés hordja vissza a szemetet. Az is komoly probléma, ha kihelyeznek 
egy konténert, mert előfordul, hogy abba nem szemét kerül, hanem 
feldarabolják és értékesítik. A Hejőbe olyan lelkiismeret nélküli emberek hordják 
a szemetet, akikről azt gondolnánk, otthon rendet tart és soha nem tenne ilyet. 
A vizek tisztelete Miskolcon hiányzik.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
1. napirend tárgya: Javaslat a Panel program és Termofor program 2008. 

évi pályázati feltételeiről szóló 11/2008.  (III. 12.) sz. és 
a 10/2008. (III. 12.) sz. rendeletek módosításáról 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Közgyűlés szabályozta az önkormányzati 
felügyeleti körbe vont közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok esetében 
eljáró szervezeteket.  
A közbeszerzési eljárások lebonyolító szerve a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt. Beszerző Szervezete, a jelenleg hatályos rendelet 
a műszaki ellenőri feladatok esetében a MIK Zrt-t jelöli meg közreműködőként.  
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A 2008. évben bekövetkezett szervezeti változások alapján az Önkormányzati 
forrás felhasználásával megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzési 
feladatait, az önkormányzat korábbi Beruházási Osztályát és a MIK Zrt. 
Beruházási és Bonyolítói Irodáját érintő kiszervezés után, a Miskolci Beruházó 
és Szolgáltató Kft. látja el.  
Mindezek alapján vált szükségessé e változás átvezetése a hatályos 
rendeletek vonatkozó részein. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosítójával 

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

egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

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

elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: Technikai módosításról van szó, de kérték az előterjesztőt, 
hogy ezzel egyidejűleg egy áttekintést is készítsen arról, hol tartanak ma. Ez az 
áttekintés az előterjesztés részét képezi.  
Az ÖKO program jelenleg is él. A lakások több mint 33%-a megújult, ami igen jó 
aránynak számít. Amióta szocialista városvezetés van Miskolcon, a lakások 
egyharmada megújult. Egy átlagos – 55m2-es – miskolci lakás esetében panel 
program nélkül 21.863 Ft-ot, felújított lakás esetén 11.944 Ft-ot jelent. Azt 
gondolja, a város 2002. óta helyes úton jár, amióta a programot támogatja. A 
MIK Zrt. És MIHŐ Kft. példamutató innovatív kezdeményező és együttműködő 
szerepet tölt be.  
Sok kritika is érte a programot. Kiemeli, hogy többen kifogásolták, hogy miért 
nem lakóteleprészeket újítanak meg a környezettel együtt. A magyar 
lakosságszerkezet a rendszerváltás után sajátosan alakult. A 
magántulajdonosokat néha nehéz rávenni, vegyenek részt a programban. 
Vannak azért pozitív példák is. A Tizeshonvéd utcát és a Majláti lakótelepet 
emeli ki. Sajnos van olyan is, hogy egy házsorból csak egy-két lépcsőház vett 
csak részt a panelprogramban. Sokszor kifejezetten szociális gátja van annak, 
hogy egy közösség belevágjon a pályázatba. A szociális szempontokat 
javasolja a jövőben átgondolni.  
 
Tavaszi Zsolt: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti.  A panelfelújításra 
vonatkozó két rendelet módosításáról szól érdemben az előterjesztés. A 
rendeletmódosítást és a két módosító indítványt – amelyek tartalmukban 
egyébként megegyeznek – a frakció támogatja. 
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Érdemes a folyamatot áttekinteni és az események mögé is nézni. Az 
előterjesztésben sok adat szerepel, de érdemi következtetésre alkalmasakat 
nem talált. 14 milliárd Ft-os nagyságrendről lehet beszélni, amelyben az 
önkormányzat, állam és a lakosok pénze egyaránt benne van.  
Az anyagban nem szerepel információ arról, milyen műszaki tartalommal 
valósultak meg a felújítások. Hány olyan energiakorszerűsítéses felújítás zajlott 
a városban, amely keretében a távhő fűtési rendszeréhez nem nyúltak? Van 
ilyen? Ha igen, mennyi. A lakásonkénti költségekről is jó lett volna egy 
táblázatot látni. 
Jó volna azt is tudni, milyen vastag szigeteléssel készültek el a panelházak. A 
jelenleg érvényben lévő hőtechnikai szabványoknak megfelelnek ezek? A 7-9 
cm-es szigetelések országosan nem hozták a várt eredményeket. 
Németországban 12-15 cm-es szigetelőanyag beépítését tartják kívánatosnak, 
ami azért elgondolkodtató.  Az egy lakásra vetített költség adott műszaki 
tartalom mellett azért is fontos, mert értékelni lehet a beadott pályázatokat.  
Az anyagban szerepelnek a pályázatokhoz kötődő kivitelezők, árajánlattal 
együtt. El lehetett volna gondolkodni azon, hogy adott műszaki tartalom 
biztosítása mellett biztosan a legjobb árat választották-e, vagy lehetett volna-e 
még egy kört futni. A tervezéshez képest 6%-os megtakarítást számolt, amit el 
lehetett volna érni.  
A MIK Zrt. által elvégzett tevékenységet a feladatátadás miatt is jó lett volna 
áttekinteni, értékelni. 
A műszaki ellenőrzés minőségét nagyon sokan megkérdőjelezték. Ez 
természetesen szubjektív kategória, de azért egy összesítést szívesen olvasott 
volna erről is.  
 
Kovács Józsefné: Az első lakásszövetkezet az övék volt, amelyik részt vett a 
panelprogramban Miskolcon. Sok előnye, de sok buktatója is volt a zászlós hajó 
szerepnek. A tulajdonosokat is nehéz volt rávenni, hogy belevágjanak. 30%-os 
megtakarítást sikerült elérniük. Azt azért jó tudni, gázfűtéses területről van szó.  
Ahogy Tavaszi Zsolt képviselő úr is említette, a műszaki ellenőrzéssel szemben 
több helyen is kifogással éltek. Nem minden esetben tartották be a nyolc napos 
ellenőrzési ciklust. Célszerű műszaki ellenőrt saját költségen is felfogadni. Át 
kellene a lakóterületeket tekinteni abból a szempontból is, hogy melyek a 
szórvány társasház formában működő közösségek.  
Lakossági takarékszerződést lehet egyénileg kötni. A tulajdonos a 
megtakarítását a közös résznek engedményezi. Itt is 30 %-os állami támogatás 
jár.  
 
Dr. Tompa Sándor: Az első sikeres lakóterületi program valóban a Szentpéteri 
kapuban zajlott, bár más műszaki feltételekkel. 9 év alatt közel 300 pályázat 
érkezett. Megköszöni Tavaszi Zsolt képviselő úr felvetéseit, nyilván reagálnak 
rá, de például a szigetelés vastagsága is komoly szakmai egyeztetést igényel. 
Bizottsági ülésen javasolja megtárgyalni a kérdéseket, ami alapján egy átfogó 
jelentés készülne.  
 
Juga György: Eddig úgy tűnt nagy előrelépéseket tettek panel program 
témában, de most mégis úgy látszik, nem minden aspektusban mondható el ez. 
A felújítások külső esztétikai megjelenítésére, a házak színezésére utal.  
Kezdeményezésére a Közgyűlés megalkotta vonatkozó rendeletét, melynek 
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értelmében főépítészi hozzájárulás szükséges a színezés engedélyezéséhez. 
Nem sokkal később egy építészcsoport gyönyörű terveket mutatott be. Ennek 
az eredményét nem nagyon látja. A MIK Zrt. munkatársa a bizottsági ülésen azt 
mondta, hogy pillanatynilag az a főépítészi álláspont van érvényben, miszerint 
minden házat egységes fehér, tört fehér színre engednek csak festeni. Nem 
tudja ez igaz-e, vagy sem, de a felújított házakon azóta nem látja az áttörést. 
Eddig 6 év alatt 13 milliárdot költöttek a városkép javítására, hiszen ebben az 
összegben ez a tétel is benne van, a műszaki megújulás mellett természetesen. 
Kéri Főépítész urat és Dr. Tompa Sándor biztos urat, hogy érjenek el végre 
érdemi fordulatot, hiszen nem olyan gazdag a város, hogy az elkövetkezendő 
30 évben átfessék az épületeket. 
 

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

Polgármester: Jegyző urat kéri, mielőbbi válasz szülessen a képviselő úr által 
felvetettekre.  
 
Fábián István: Elhangzott, hogy a lakókat ösztönözni kell, mert a panelprogram 
jó és lényeges megtakarításokat lehet elérni. Azzal nem ösztönzik a lakókat, ha 
a támogatási arányt csökkentik, hiszen így kevesebben tudnak a programba 
belevágni. Nagyobb energiát kellene a nyertes cégek munkáinak ellenőrzésére 
fordítani. A vállalkozási árakat is kordában kellene tartani. Sokszor előfordult, 
hogy az emberek nem kapnak megfelelő tájékoztatást és a kivitelezés is 
problémás. A költségekről sem elégséges a tájékoztatás.  
A tájékoztatásra és a műszaki ellenőrzésre nagyobb figyelmet kellene fordítania 
a városvezetésnek. 
 
Bartha György: Többen hiányolták a számokat. Az anyósa 61 m2-es lakásban 
él. 2007-ben újították fel a panelt. Előtte 30.000 Ft-ot fizetett, most 20.000 Ft 
körül fizet úgy, hogy közben volt gázáremelés is. 400.000 Ft volt az önrész, 
amelynek havi részlete a közös költséggel együtt 18.000 Ft. A színezésre 
pozitív példa az Irinyi utca, amely nem tört fehéret, hanem a környezethez illő 
színt kapott.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót a MIHŐ Kft. 
igazgatójának. 
 
Korózs András: A MIHŐ Kft. 2005. évtől már meghirdette a rekonstrukciós 
pályázatát. Az egycsöves átfolyós rendszerek támogatását hirdették meg 10 
millió Ft-os keretösszeggel. A teljes felújítás a belső fűtésrendszer 
megújításával válik teljessé. 2009. júniusig az ÖKO program nyitva áll, 50%-os 
támogatási arányra lehet pályázni. Ahol csak a külső hőszigetelés történt, ott 
egyedi hőfogadókat építettek be. Ahol csak a fűtési rendszer felújítása történt 
meg, ott is 10%-os megtakarítást el lehet érni. 
 
Polgármester: Szünetet rendel el. A Közgyűlés 14 órától folytatja munkáját. 
 

--- Szünet után. --- 
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Polgármester: A szervezőknek gratulál, akik a Sportmúzeumot létrehozták. 
Köszönetet mond Dr. Szathmáry-Antal Tamásnak és Orosz Lajos 
alpolgármester úrnak, hogy olyan múzeumot hoztak létre, ami reményei szerint 
sok diósgyőri sportoló Mekkája lesz.  
A Front Office megnyitásával az ügyfélszolgálat teljes megújulása valósulhatott 
meg. Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrnak köszönetet mond az áldozatos 
munkájáért, amellyel hozzájárult a Front Office létesítéséhez.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat a 32. számú háziorvosi körzet 

megszüntetésére, valamint a háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. (VI. 10.) rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: A napirend előterjesztője Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr. 
Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 

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

elfogadását.  
Dr. Hardonyi András: Az előterjesztés része az alapellátás körzeteinek 
átalakításáról szóló koncepciónak.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Bizottsági ülésen is szóba került, miszerint van ráció a 
háziorvosi körzetek praxis közösségbe szervezésében, de az álszent 
diskurzusnak véget kellene vetni. A gyógyszertárak létesítése is vastagon 
benne van az átszervezési tevékenységben. A mögöttes megállapodásokról 
csak sejtéseik vannak. A patika beszállna például a rendelő rezsiköltségébe, 
amit megért. A másik oldal viszont, amiről beszélni kell, hogy a betegekhez 
minél közelebb kell vinni az alapellátást. Most előfordul az, hogy a beteg 
rosszabbul jár, hiszen például a Gyula utcáról kell bejárnia a vasgyári rendelő 
épületébe. Véleménye szerint több változás is várható még, hiszen ahol patika 
nyílik előbb-utóbb szerveződik köré az alapellátási csoportosulás is, ami nem 
feltétlenül a legjobb irány.   
 
Dr. Hardonyi András: Egyetért Dr. Szinay Attila képviselőtársa által 
elmondottakkal. Szeretné megnyugtatni, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai 
és az előttük álló Egészségház Program tükrében – ezt üzeni a Csabai kapui 
háziorvosoknak is – jelenleg a Városházán újabb Egészségház Projektet nem 
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terveznek. Jogos igény, hogy maradjon a Petneházin a rendelő és ne kelljen a 
betegeknek a lépcsősoron felgyalogolniuk az Avasra. A Tömörkényi, az Avasi 
és a Szent Anna projektek futnak jelenleg. Egyetért azzal is, hogy ne a patika 
szabja meg az ellátás helyét, idejét és mikéntjét.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót a városi 
főorvosnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Dr. Szalkai Iván: Jó tudni, az Egészségház Projekt érdekli a képviselőket. A 
projektnek nem az a célja, hogy nagy gyógyszerész beruházók számára 
háziorvosokat rakjanak össze. A gyógyszertárak befektetőként jelennek meg 
egy olyan projekt mellett, melynek keretében az alapellátás minőségén és 
körülményein akarnak javítani.  

 
3. napirend tárgya:  Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III.8.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
Polgármester: A rövid életű adónem sorsára az Alkotmánybíróság tett pontot. 
Kihirdetett határozatában a luxusadó törvényt  - amely felhatalmazta az 
önkormányzatot rendeletalkotásra -  alkotmányellenességére tekintettel 
megsemmisítette.  Az önkormányzatnak ez által kötelezettsége keletkezett a 
megalkotott rendelet hatályon kívül helyezésére. 
A napirend előterjesztője Jegyző úr. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni 
az előterjesztéshez. 

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

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

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

 
4. napirend tárgya:  Javaslat a Szinva patak és mellékvízfolyásain 

keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 
elfogadására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester  
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Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IV-100/59.459/2004. 
számú határozatával Intézkedési Tervet fogadott el a Szinva-patak szennyező 
forrásainak fokozatos felszámolása céljából.  
A vízminőség javítására tett intézkedések 2008. évben befejeződtek, de a 
mellékvízfolyásokból a Szinva-patakba érkező szennyező források 
felszámolására további beavatkozások, intézkedések szükségesek. 
A fentiek tükrében szükséges a Szinva-patakra vonatkozó Intézkedési Tervet 
kiegészíteni a mellékvízfolyások (Lyukó-, Pereces-, Tenkes-, Szentlászló 
patakok, Pece ágak) szennyező forrásainak felszámolására is. 
Az elkészített Intézkedési Terv tartalmazza a Szinva-patakon elért vízminőségi 
állapotok megőrzésére tett intézkedéseket illetve a mellékvízfolyásokon 
keletkező szennyező források felszámolását is. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 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: 
 
Fodor Zoltán: Fontosnak tartja, hogy a leírtak megvalósuljanak. Az anyag 
pontosan épít az 5 évvel ezelőtti tervre. A Szinva és a többi patak folyamatos 
tisztítása elsődleges feladat. Melyek a szennyező források? Iszapolódás, 
kommunális és növényzeti szennyeződésről lehet beszélni. A patakőrség 
folyamatosan működik, minden nap igyekeznek a Szinvát megszabadítani a 
hulladéktól. Javasolja megvizsgálni, van-e lehetőség arra, hogy a 
mellékvízfolyásoknál is legyenek patakőrök. 
Az iszap kiszedése nagyon fontos. Többször javasolta vegyenek saját gépet 
vagy lízingeljenek egyet és szervezzenek munkacsoportot a kotrásra. Sokkal 
olcsóbb így, mintha külső céget bíznának meg a feladattal. 
 
Lenártek András: A legnagyobb kihívás a környezet állapotának megóvása. 
Globálisan szemlélve az eseményeket a klímaválságról lehetne beszélni, ha a 
lokális problémákat nézik, számos környezeti veszélyt, katasztrófát lehetne 
felsorolni. A szmog riadót, a vízszennyezést és kommunális problémákat emeli 
ki. Az árvíz ugyanolyan veszélyes, mint a Szinva esetleges kiszáradása. Az 
előterjesztés tartalmaz egy jelentést is, ami egyfajta visszacsatolásként 
értelmezhető. A jövő terveit is tartalmazza az anyag, konkrét feladatokkal. Az 
ilyen típusú előterjesztéseket tartja jónak a Fidesz frakció.  
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A szennyeződést a fertőzésveszély miatt tartja a legnagyobb gondnak, másfelől 
esztétikailag sem nyújt szép látványt. A mellékágakból és a magán- vagy 
cégtulajdonban lévő csatornákból is érkezik szennyezés a Szinvába.   
Az árvízzel összefüggésben nyertek egy pályázatot. Fontos azonban, hogy 
komplexen kezeljék a kérdést, ne csak az árvízre fókuszáljanak. Javasolja 
tározó kialakítását végiggondolni. A part rendbetételére is figyelni kell. A 
városnak partszakaszokat kell visszaszereznie ahhoz, hogy a partvédelem 
hatékony legyen.  
A kócsagok megjelenése pozitív esemény.  
 
Dr. Hardonyi András: Egyetért Lenártek András képviselőtársa által 
elmondottakkal. A Szinva patak a választókerületén végig folyik. Gyermekkorát 
egy Szinva melletti házban töltötte, szívügye a patak sorsa. Konkrét fórumot 
tartottak a témában Vargha Tibor főosztályvezető úrral közösen és a jövőben is 
terveznek a témában hasonló megmozdulásokat. A beömlő forrásokkal 
foglalkozni kell. Az árvíz érintette a Hóvirág utcát és környékét, a Blaha Lujza 
utcát és a Márton Bíró utcát. Itt válik ketté a Szinva kis szigetet körbeölelve, 
majd újra egyesül. Ez önmagában nagyon szép, de árvíz esetén igen 
veszélyes, mert a szemét itt reked meg a legjobban. A patakőri szolgálat sajnos 
nem elég, az emberek fejében kellene rendet tenni. Sok olyan ingatlan van, 
amely nem ér véget, egyszerűen a Szinva partig tart önkényesen. Óva int 
mindenkit attól, hogy bicikli utat tervezzen a patak partjára a felvonulási 
területre. Ebből egyébként volt már össznépi felháborodás. Bármilyen havária 
esetén be kell tudni jutni a partig. Kéri, készüljön egy felmérés, hogyan lehet ezt 
megvalósítani kint Diósgyőrben.  
A Városgazda Kht. szakembereit kéri, nézzék meg azokat az átfolyó csöveket a 
támfalakban, hogy azok milyen funkcióval bírnak. Sokszor kétes állagú és 
összetételű folyadék ömlik ezekből a csövekből a patakba.  
 
Polgármester: Kéri a média képviselőit, amikor betömik ezeket a lyukakat 
legyenek jelen, hiszen lesznek erre nyilván reflexiók.  
 
Dr. Hardonyi András: Szomorú, hogy a patak egyik oldalán horgásznak, a 
másik oldalán valami kétes állagú folyadék ömlik bele. Kihangsúlyozza, a 
Szinva patak nem teljes hosszában tartozik Miskolc hatáskörébe, az Északerdő 
kezelésében is van egy szakasz.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
5. napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati közutak burkolat felújítására 

benyújtott pályázatok önrészének módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. 
évben pályázatot írt ki „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítása” címmel, melyre Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 23 db pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázatok 
tartalmilag, műszakilag, formailag megfeleltek a pályázati kiírásban 
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foglaltaknak. A benyújtott pályázatok közül forráshiányában a kiíró 17 
pályázatukat részesítette támogatásban. 
A Közbeszerzési eljárás 2008. október 10-én megtartott eredményhirdetésén a 
nyertes pályázó a tervezői költségvetésben meghatározott áraknál, - melyet az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács reálisnak ítélt - magasabb 
áron vállalta az útfelújítási munkák elvégzését. 
A pályázati kiírás értelmében a magasabb kivitelezői árajánlat esetén a többlet 
költségeket a támogatottnak kell viselni, a támogatás összege nem változik.   
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság február 5-i ülésén 
kérésként hangzott el, hogy a Közgyűlésen az előterjesztő az útfelújítás fajlagos 
költségeit és a közbeszerzés részleteit ismertesse.  
A MIBERSZOLG Kft-tól kapott tájékoztatás alapján a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kiegészítés elkészült, amelyet a képviselőtársai is megkaptak.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Sebestyén László: Az előterjesztés kapcsán a kátyú jutott eszébe. A kátyú 
definíciója: úton sáros mélyedés, gátló körülmény, fennakadás. A második 
jelentés értelmében kátyúban van a város, az ország: a munkanélküliség, az 
adósságállomány növekedésének, a közbiztonság romlásának, a főutcai repülő 
stukkók, az illegális szemét, a tanuló, dolgozó emberek elvándorlása, az 
élősködő, munkanélküli emberek  városba betelepedésének, városrész 
leválásának kátyúja. Hogyan függ ez össze az útfelújítással? 
Miskolcon 1036 utcából 863 aszfaltozott. 2008-ban 17 utcát újítottak fel. Ilyen 
haladási sebességgel 61 éven belül a város összes utcája sorra kerül egyszer. 
Ezen gyorsítani kellene.  
A kivitelezéssel kapcsolatban elmondja a közbeszerzésen nyertes FK-Raszter a 
tervezettnél magasabb áron vállalta el a munkát. A többletköltséget a városnak 
kell állnia.  
Nem érti, hogy fordulhatott elő az, hogy három ismert, komoly útépítő cég 
érvénytelen pályázatot adott be. Azt sem érti, miért csak egy pályázó volt, talán 
a kiírás miatt? Mennyi alvállalkozó volt és mely cégek ezek? Mennyi volt az 
aszfaltozott terület? Mennyi volt a fajlagos költség? A bizottsági ülésen ezekre 
nem kapott választ, de a ma kiosztott anyagban szerepelnek a kért információk.  
Soknak tartja azt, hogy 1m2 út felújítási költsége 9618 Ft volt. Az 
aknafedlapokat az úttesttel egy szintbe kellene fektetni.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Ipari Park bővítéséhez szükséges 

belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése értelmében belterületbe vonás iránti 
kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő a Körzeti Földhivatalnál. 
A MIK Zrt. kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Miskolci Ipari Park 
bővítéséhez szükséges ingatlanok belterületbe vonása iránt. 
A Miskolci Ipari Park bővítését megvalósító, mintegy 1,5 milliárd forintos 
fejlesztés, az un. Mechatronikai Ipari Park projekt tavaly augusztusban kiemelt 
minősítést nyert. Így a projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
az Európai Unió 50%-os támogatásával valósulhat meg. Az ingatlan fejlesztése 
során a korábbi Repülőtér területe több telekalakításon ment keresztül. A 
hasznosítható tömbök leválasztása és a belső feltáró utak kialakítása után 
érkezett el a MIK Zrt. az ingatlanok belterületbe vonásához. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosítójával 

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

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
8. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város Közrendjéért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány 
– a jogelőd tevékenységét is beleértve - közel 18 éve céljainak megfelelően, 
törvényesen és eredményesen működik. 
A Közalapítvány Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-
182/2006. sz. határozatával módosította. Ezen határozat alapján a Kuratórium 
tagjainak mandátuma 2011. szeptember 7. napjáig érvényes. Időközben a 
Kuratórium titkára más beosztásba történt kinevezése kapcsán titkári 
feladatait a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért őt a Közgyűlés kuratóriumi 
tagságából 2009. március 1. napjával visszahívja. A Kuratórium tagjai közül 
Fükő Dezső elhalálozott. 

 24 



 Az Alapító Okirat előírásának megfelelően az Önkormányzat, mint alapító a 
kieső tag(ok) helyére új tagot kell, hogy válasszon.  

o A Kuratórium titkárának:   Szőke Istvánt (Kistokaj, Petőfi Sándor u. 15.), 
o A Kuratórium tagjának: Dr. Tergalecz Ferencet (Emőd, Patak u. 16.) 

javasolja megválasztani. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: Fontos, hogy az alapítvány hatékonyan működjön és a titkári 
feladatok is ellátásra kerüljenek.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
9. sz. napirend tárgya: Javaslat a „Lakosság-központú e-közigazgatás az 

európai városokban és régiókban - eCitizens II. – 
Towards Citizen- centred eGovernment in European 
Cities and Regions” - című INTERREG IVC 
projektben projekt partnerként való részvételre 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A pályázat célja: költséghatékony, 
eredményes, átlátható, a lakosok által is könnyen hozzáférhető és használható 
e-közigazgatás kialakítása.  
A pályázat specifikus célja:  a magas szintű lakossági részvételű 
közszolgáltatások kialakítása.  
A projekt alcélja: a helyi és regionális közigazgatásban dolgozó ügyintézők, 
szakemberek, döntéshozók kapacitásának megerősítése az e-közigazgatás és 
az e-részvétellel összefüggő, a már ismert és egyéb országokban alkalmazott 
sikeres példák és tapasztalatok megismerése és cseréje által. 
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:  helyi és nemzetközi 
workshopok szervezése, konferenciákon részvétel, egyes szakterületre 
vonatkozó partneri ajánlások megfogalmazása, szakembercsere, "Pán-Európai 
Kézikönyv" ( a projekt fő eredménye)   az e-részvételről  megírása.  
A projektvezető partnere: a finnországi Balti Intézet.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 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.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat a hatékony helyi innovációs rendszerek 

kialakítása című INTERREG IVC - Effective 
Reproducible Model of Innovation Systems” 
(ERMIS) - projektben projekt partnerként való 
részvételre  
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A projekt célja: a helyi innovációt - 
különösen a helyi munkahelyteremtő programokat - támogató rendszerek 
hatékonyabbé tétele és egy olyan eszközrendszer fejlesztése, kiterjesztése, 
amellyel a város és a kapcsolódó intézmények a kis-és középvállalkozások 
innovációs kapacitását hivatottak elősegíteni.  
A pályázat specifikus célja: befektetés-szervezés, befektetés-ösztönzés és 
vállalkozásfejlesztés az önkormányzat és az egyéb érintett szereplők 
gazdasági együttműködése révén.  
A projekt háttere: a 2008. őszén elfogadott vállalkozásfejlesztés és befektetés-
ösztönzésről szóló rendelet, mely szerint a fenti tevékenység két szinten 
valósul meg: a Közgyűlés mint a befektetés-szervezési, vállalkozásfejlesztési 
tevékenység stratégiai meghatározója, politika döntéshozója, valamint a 
Miskolc Holding Zrt. az egyéb érintett helyi szervezetekkel, mint a program 
operatív végrehajtója, koordinátora.  
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek: sikeres példák megismerése, 
intenzív tapasztalatcsere, nemzetközi együttműködés, szakpolitikai ajánlások 
megfogalmazása a döntéshozók részére. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 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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11. sz. napirend tárgya:  Javaslat „CivPro – Regionális Stratégiák a 
Katasztrófa-Megelőzésben” c. pályázat 
benyújtására az INTERREG IVC Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett 
második körös kiírásra 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A közelmúlt eseményei bizonyították, hogy 
a békés, nyugalmas élethez való jog és a miskolci polgárok nyugalma mennyire 
fontos. A bűnözés mellett az elmúlt időszak másik közérdeklődést kiváltó 
eseménye volt a katasztrófák számának növekedése. Világszerte, de a 
városban is tapasztalható, hogy mind a változó természet, mind az ember 
okozta rendkívüli események egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben 
jelentkeznek. Az utóbbi időszak periodikusan visszatérő árvizei, az ezzel járó 
vízszennyezés, viharkárok, és az ember okozta rendkívüli események, 
balesetek vagy az avasaljai gázrobbanás mutatják a téma fontosságát.  
A Polgári Védelmi Kirendeltség útmutatásával – felismerve azt a tényt, hogy 
ezen tendencia ellen csak fejlesztésekkel lehet küzdeni – többször sikeresen 
pályázott és hajtott végre válsághelyzet-kezelési, európai uniós pályázatokat. 
Jelenleg egy nyertes pályázat alapján európai uniós gyakorlatot szerveznek. 
A pályázatok hatását mutatja, hogy a Helyi Védelmi Bizottság erői mindenkor 
hatásosan beavatkoznak, csökkentik a károk mértékét. Reméli, hogy az 
előterjesztésben szereplő CivPro INTERREG IVC projekt elképzelései tovább 
erősíti a város biztonsági stratégiájában megfogalmazott céljainak elérését.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

szavazattal 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. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Bartha György: Az előterjesztés egy nagyon komoly munka eredménye. 2004-
ben Miskolc is részese volt az akkori elnyert pályázatnak. A görög 
belügyminisztérium figyelmét is felkeltette a miskolci katasztrófavédelem magas 
színvonalát és úgy döntött a várost is meghívják, vegyen részt a pályázatban. A 
víz a legnagyobb probléma Magyarországon a medence jellegű földrajzi fekvés 
miatt. Miskolc lesz a projekt árvízi témavezetője, ami igen nagy megtiszteltetés. 
A Miskolcon tartandó gyakorlat azért is jó, mert bizonyos forrásokat és 
eszközöket sikerül itt tartani ezáltal. 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2009. I. félévi 

munkatervének a megállapítására  
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosítójával együtt 

egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodó 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság módosítójával együtt egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Tájékoztatja  a testületet, az előterjesztéshez a Fidesz 
frakció módosító indítványt nyújtott be, melyet ismertet. Azt gondolja, jó irány, 
ha a Holding negyedévente beszámol tevékenységéről a testület előtt. 
A szeptemberi Közgyűlés napirendjére is tett a frakció javaslatot. Tudja, ez már 
a második félév, de mivel a második féléves munkatervet szeptemberben 
tárgyalja a testület, ezért most kell a szeptemberi ülésre vonatkozó módosítást 
is megtenni.  
 
Molnár Péter: Tájékoztatja a testületet, az előterjesztéshez a KDNP frakció 
módosító indítványt terjesztett be. Immáron harmadszor javasolja a frakció a 
kisgyermekes bérlet bevezetését, ezúttal a júniusi Közgyűlésen javasolják 
tárgyalni.  
2008 szeptemberében önálló képviselői indítvány keretében szerették volna 
megtárgyalni a témát. Akkor a városvezetés leszavazta az előterjesztés 
napirendre vételét azzal, hogy Orosz Lajos alpolgármester úr ígérete szerint 
decemberben tárgyalják majd, de ebből sem lett semmi, ahogy a benyújtott 
módosítójukból sem. Ezúttal bízik benne, a júniusi Közgyűlés végre meg fogja 
tudni tárgyalni a kisgyermekes bérlet konszenzusos bevezetésének 
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lehetőségét. Utal arra, Dr. Hardonyi András képviselő úrnak is volt hasonló 
javaslata. A visszaigazolások értelmében teljes meggyőződéssel állítja, van 
igény erre a bérlettípusra. A decemberi ülésen elhangzott 60-80 milliós Ft-os 
összeget sokallja, hiszen nem úgy működik a dolog, hogy azok kapnának 
kisgyermekes bérletet, akik most kombinált bérletet vesznek, hiszen sok 
kisgyermekes anyuka jelenleg semmilyen bérletet nem vesz.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A 
hitelesség kedvéért elmondja, Dr. Hardonyi András elképzelése volt eredetileg 
az amit a KDNP frakció plagizált. Anyagi okok miatt nem sikerült bevezetni a 
kisgyermekes bérletet Miskolcon.  
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 

kódszámú „Célpontban – hátrányos 
helyzetű fiatalok egyéni és csoportos 
kompetencia fejlesztése” című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodások 

megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester  
   
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
3. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében meghirdetett a korai 
beavatkozást középpontba helyező Biztos 
Kezdet programok elterjesztése országos 
szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre 
(TÁMOP 5.2.2/08/2) tárgyában kiírt pályázat 
benyújtásához való hozzájárulásra 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosítására 

  
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
   
Szilágyi Gizella: Pontosítja az alapító okirat 9. pontját az intézmény kiegészítő 
tevékenységnél betűelírás történt. Az előterjesztő más oktatási tevékenységre 
gondolt bizonyára.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a gazdasági válság okozta szociális 

problémák megoldása érdekében szükséges 
helyi döntések meghozatalára 

 
Előterjesztők:   Fidesz, KDNP frakciók 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztők 
képviseletében Garamvölgyi Attila.  
 
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció optimista, hisz abban, nincs olyan 
mélypont, ahonnan ne lehetne felállni. A miskolci polgárokkal beszélgetve 
megállapítható, ilyen mélyre régen zuhant az ország, a város. A válság okozta 
gondok mindenkit sújtanak a városban. Etikátlan reklámok, magas kamatokkal 
dolgozó pénzügyi konstrukciók csábítanak otthonteremtésre, utazásra, 
jövőépítésre. Emberek százezrei kerülnek emiatt BAR listára. Kis vállalkozások, 
cégek mennek csődbe napról napra.  
Konkrétumokra volna szükség. Van-e érdemi párbeszéd a segítő szervezetek 
között? Felkészítik-e a családokat a jövőre? Hogyan kezeljék a családi 
csődhelyzetet? Ezekre kell korrekt, gyors választ adni.  
Segítő kezet nyújtani kötelességük.  
Nem akar vitatkozni az életszínvonalról sem és a teremtett munkahelyek 
számáról sem. Elég a Lyukóban élőket megkérdezni, mit éreznek, hogyan 
gondolkoznak.  
Együttműködésre van szükség. A frakció ad hoc bizottság felállítását javasolja.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
   
Szilágyi Gizella: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A sürgősségi 
indítványban javasolt ad hoc bizottság felállítása szerinte képmutató, álomszerű 
ötlet. Az ad hoc bizottság semmilyen kompetenciával nem bír azon feladatok 
megoldásában, amelyek az előterjesztésben olvashatóak. A szociális területen 
egyébként nincs rendetlenség. Amit céloz az előterjesztés, azt a szociális ellátó 
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rendszer minden nap igyekszik megoldani. Ugyanígy foglalkoznak a családok 
mindennapi nehézségeinek enyhítésével a vonatkozó önkormányzati rendelet 
lehetőségeinek keretei között. Az Esélyegyenlőségi Tanácsról nem szabadna 
elfeledkezni, ahol rendkívül jó szakemberek dolgoznak. A Családsegítő 
Központ és az Iránytű Szociális Szolgálat is rendelkezésre áll, tehát ha a bajba 
jutott családok problémáikkal felkeresik a képviselőket, van kihez irányítani 
őket, de ehhez a korrekt információkat meg kell adni részükre.   
Lehet mondani, hogy a csúnya városvezetés hogyan veri le ezt az 
előterjesztést, de nem korrekt a dolog. A tartalmi résszel nem ért egyet, a 
helyzet kezelésében, megoldásában partner az MSZP frakció, de nem jó út egy 
ad hoc bizottság felállítása. 
Bizottsági elnökként gyakorlati oldalról természetesen minden segítséget 
megad. 
Az előzőekben elmondottak értelmében az MSZP frakció az előterjesztés 
elfogadását nem támogatja.  
 

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

Garamvölgyi Attila: A KDNP frakciónak nem stílusa, nem mond olyat, hogy 
csúnya városvezetés. Kár, hogy az MSZP frakciónak képmutatás a segítő kéz. 
Természetesen más megoldásokban is partnerek. Ha ilyen arzenál áll 
rendelkezésre, amit felsorolt képviselő asszony, akkor nem lehet gond a 
családok problémáinak kezelése.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  

 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítására  

  
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester úrnak, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az előterjesztés a cégbejegyzéshez szükséges 
hiányosságokat pótolja, illetve a vagyon rendezésére tesz javaslatot.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat aljegyzői pályázat kiírására 
 
Előterjesztő:  Dr. Mihalecz Péter jegyző 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrészen működő 
személy- és vagyonőri szolgálat 
jogviszonyának meghosszabbítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
Polgármester: A novemberi Közgyűlési döntésnek megfelelően kísérleti 
jelleggel 2 hónapos időtartamra kötöttek szerződést a személy- és vagyonőri 
szolgálattal. Munkájukról megalakulásuk óta kedvező visszajelzések érkeztek. 
A szolgáltatás igénybevételére közbeszerzési eljárás van folyamatban, az 
eljárás befejezéséig indokolt a rendszer folyamatos működtetése, melynek 
fedezete rendelkezésre áll. 
A városőrséget rendkívüli helyzetben vezették be. Nem valakik helyett, hanem 
valakikkel együtt szeretnék a közbiztonságot megerősíteni.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A városőrség megjelenése pozitív fogadtatásra talált. Nem 
tetszett a közbiztonsági helyzet az avasiaknak sem és senkinek a városban.  
Szükséges, elkerülhetetlen intézkedésről volt szó, de nem ez az igazi 
megoldás. A rendőrségen betöltetlen státuszok vannak. A közbeszerzési 
eljárásra a gyors döntés miatt nem volt eddig idő. Gyakori, hogy a megrendelést 
lefölözik és alvállalkozóknak adják ki a feladat ellátását.  
 
Dr. Kovács László: Egyéni képviselőként is lehet sok mindent tenni a 
közbiztonság javításáért. Felsőhámorban kezdeményezte a polgárőrség 
létesítését, a térfigyelő kamerarendszer Diósgyőrre történő kiterjesztését és 
szívesen vett részt a számítógépek adományozásában is.  
Úgy tűnik a városőrség bevezetése hasznos volt. A jelenlétük is visszatartó 
erővel hat. Vizsgálja meg a Közgyűlés, hogy amíg a közbiztonság olyan, 
amilyen, van-e lehetőség a városőrség Diósgyőrre történő kiterjesztésére. Ha 
erre nincs fedezet, akkor legalább néhány napra át lehetne helyezni egy-egy 
egységet. 
 
Nyírő Pál: Kényszerhelyzet szülte ezt a megoldást. Decemberben és 
februárban ezért döntöttek a városőrség mellett. Az eddigi tapasztalatok 
pozitívak, de azt tudja, önmagában nem old meg minden problémát. 
Az egységes fellépést szorgalmazza. A rendőrök kevesen vannak ez tény, de 
az önkéntes polgárőrök igyekeznek munkájukat segíteni.  
 
Dr. Szinay Attila: Vannak polgárőrök, városőrök, közterület-felügyelők, 
mezőőrök, rendőrök, akik nem ugyanúgy, de ugyanazt a célt szolgálják, 
ugyanazért dolgoznak. Jó lenne, ezt egységesíteni. A közterület-felügyelőket 
jónak tartanák megerősíteni, mert szerinte beljebb vannak, mint a városőrök. 
Ők sem rendőrök, de úgynevezett kisrendőrök.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Tisztában van azzal, nem ez az 
igazi megoldás. Váratlan helyzetet kellett gyorsan megoldani. Az V. és XI. 
kerületek példái jók voltak. A közterület-felügyelőknek nem az a fő dolguk, hogy 
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a bűnelkövetőket figyeljék. A polgárőrök munkája példamutató, de munkájuk 
önkéntes és nem várható el tőlük, hogy 24 órában teljesítsenek szolgálatot. A 
rendőrség technikai felszereltsége is igen hiányos. Az intézkedő rendőrnek sok 
írásbeli jelentést kell írnia, ami a közterületi konkrét fizikai jelenléttől vonja el az 
időt.  
Az állampolgárok jogos igénye a közbiztonság.  
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ 

részére történő kölcsön nyújtására 
 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-229/14.136/2008. sz. 
határozatával 2009. március 1. napjával megszünteti a Miskolci Egészségügyi 
Központ (MEK) elnevezésű költségvetési intézményt. 
A Közgyűlés ugyanezen határozatával az önkormányzat kötelező feladatát 
képező egészségügyi közfeladat ellátására 2009. március 1. napjával létrehozta 
a MISEK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. 
A MEK költségvetési intézmény a munkavállalókkal szembeni 2009. február 28-
án esedékes fizetési kötelezettségeit saját forrásaiból nem tudja teljesíteni, 
mivel az OEP finanszírozás esedékes összege március első hetében érkezik 
meg, valamint a munkaviszony megszüntetések többletköltségének fedezetével 
az intézmény jelenleg nem rendelkezik. 
A kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében javaslom a MEK 
számára 300 millió Ft önkormányzati kamatmentes kölcsön biztosítását. 
A kölcsön visszafizetésének kötelezettsége a MISEK Kft-t terheli. A Kft. a 
kölcsönt 75 millió Ft-os részletekben fizeti vissza 2009. március 31, április 30, 
május 31, június 30. határidőkkel. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Hegedűs Andrea: A Miskolci és a Somlai Artúr utca lakói nevében útvonal 
módosítást kér. Tavaly nyár óta naponta kétszer szállítanak bioiszapot 
teherautóval a szennyvíztelep felől – állítólag - Szolnokra. A lakosság azt kéri, 
az útvonalat módosítsák, mivel elviselhetetlen a szag, ami keletkezik a 
teherautókból lecsöpögő iszapból.  
A Magyar László utca útburkolatának felújítását megköszöni. 
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. A szennyvíziszap-kezelés az egyik legproblémásabb terület. A pályázat 
nagyon nehezen jut előbbre, ez a fő gond, de ettől függetlenül az útvonal 
módosítás jogos kérés.  
 
Bazin Géza: A Dalárda utca szilárd burkolattal való ellátása iránti kérelem évek 
óta húzódó probléma. Amikor nem fagy, akkor patakban folyik az úton a víz, ha 
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fagy, akkor jégpáncélra hasonlít az utca. Kéri, Polgármester úr a beadott 
kérelmet pozitívan bírálja el.  
 
Polgármester: Személyesen is ismeri a problémát, hiszen járt az utcában. 
Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Cseh László: A Hivatal segítségét kéri abban, hogy a Papszer utcát a támfal 
felett, a Toronyalja utcát a Sörház körül és a Reményi Ede utcát vonják be a 
fizető parkolási rendszerbe. A városhoz ezek az utcák közel vannak, így fél, 
vagy akár egész napra is itt parkolnak le nagyon sokan. 
 
Polgármester: A belvárosi lakótelepeken, ahol ezt megoldották, ott a 
lakosságnak is fizetnie kell valamennyit. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap. 
 
Sebestyén László: Néha már kellemetlenül érzi magát amiatt, hogy ugyanarra 
a problémára újra és újra vissza kell térnie. Az elmúlt 2,5 évben a 17. sz. 
választókerületben található Bábonyi bérc és Galagonyás illegális 
szemétlerakóival kapcsolatos problémákról legalább 10 alkalommal beszélt és 
legalább ennyi írásos beadványt is készített. A hivatal dolgozóival több ízben 
bejáráson vett részt. A média is egyre gyakrabban mutatja be a problémát. 5-6 
család guberálásból él, a szemetet felhordják lakóhelyükre és a szelekció után 
egyszerűen a felesleges dolgokat kidobják. Az ÁNTSZ felé is jelezte a 
problémát.  Novemberben a Városgazda Kht. 2 millió Ft-ért 250m3 szemetet 
szállított el a térségből. Pénzhiány miatt sajnos nem tudták az összes szemetet 
elhordani. Komoly problémának tartja, hogy az adófizetők pénzéből kell súlyos 
milliókat költeni, azért mert felelőtlen, az elemi együttélés szabályait be nem 
tartó emberek így viselkednek. Azokkal kellene a szemetet eltakaríttatni, akik 
termelik.  
A Bábonyi bércen több olyan porta van, ahol még illemhely sincs.  
A közbiztonság nem javult az elmúlt időben, kéri a gyakoribb járőrözést.  
A kátyúkról is sokat szólt már, akárcsak a csapadékvíz elvezetés hiányáról.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Az illegális szemetet, ha elhordják, vannak, akik visszahordják. Egy városnak 
arra nincs pénze, hogy óriási összegeket fordítson reménytelen 
vállalkozásokra. Ha nem csak büntetnének – remek szlovákiai példák vannak 
erre – hanem az okokat szüntetnék meg, célravezetőbb lenne. Törvényi 
szabályozásra mindenképpen szükség van. Magyarországon leginkább az 
álliberalizmussal van a baj. A nagy többség gondja csak most durrant el. Ezt 
egyébként az állampolgárok, az állam fizeti meg. A Fészekrakó is ilyen, hiszen 
állami garanciákkal történt, így az állam és a magyar állampolgárok buknak.  
 
Fábián István: Az Avason a Szentgyörgy utca és az Áfonyás utca sarkánál 
található egy fa, ami évek óta úgy néz ki – ha nincs lombkoronája –, mint egy 
csúnyácska karácsonyfa. Rongydarabok, szatyorcafatok lógnak az ágakon. Jó 
volna a szeméttől megszabadítani a fát.  
A másik téma, amiért szót kért, a kátyúzás. Városszerte annyi a kátyú, hogy 
lassan már a közlekedés is lehetetlenné válik. Az Avason az Áfonyás, Ifjúság 
utca és a Platán környéke járhatatlan. A járható sávokban félsávos kiterjedésű 
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kátyúk találhatóak. Ezen a részen buszközlekedés is van, a balesetveszélyre 
tekintettel kéri a kátyúzás mielőbbi megvalósítását.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Az utak egy részét nem a város kezeli, ezt jó tudni. Képviselő úr által említettek 
a város kezelésében vannak. A hidegaszfaltozás nem hozta a várt eredményt, 
ezért ezzel az eljárással nem éri meg dolgozni.  
 
Balogh Zoltán: A decemberi Közgyűlésen már említette, pozitív, hogy Martin-
kertvárosban több trafóházat, villanyoszlopot is kicseréltek. A járdát több helyen 
megbontották és földkupacokat hagytak maguk mögött. Decemberben kérte, 
szállíttassák el a földet, de ez azóta sem történt meg. A Kiss Ernő utcában az 
ABC előtt a járólap felfagyása, összetörése balesetveszélyessé tette a 
közlekedést. A Csokonai utca aszfaltozását ezúton köszöni.   
A Kapos, a Laborc és a Martin Károly utcákat több ízben kátyúzták már, de 
ennek ellenére hatalmas kátyúk tarkítják az aszfaltot. Az újabb kátyúzást 
értelmetlennek tartja, javasolja újraaszfaltozni az utcákat.  
Nyugaton télen is kátyúznak úgy, hogy mozgatható sátor alatt dolgoznak.  
A Velence és Temes utcák folytatására tett javaslatát írásban is beadta. Az ott 
élők megérdemlik, hogy járható út és járda épüljön. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Szebeni Péter: A Miskolci Állatsegítő Alapítvány 1%-os kampányát minden 
évben támogatja. A menhely építése folyamatban van, még 10 millió Ft hiányzik 
a befejezéshez. Kéri, mindenki támogassa az alapítványt lehetőségeihez 
képest, hogy még az idén átadhassák az új menhelyet. 
 
Polgármester: A lelkes önkénteseknek külön köszöni az áldozatos munkát. 
Meglátják, hogy mire vezet képviselő úr akciója és később visszatérnek a 
kérdésre.  
 
Dr. Kovács László: A költségvetés tervezésével kapcsolatban elmondja, amit 
már több ízben előadott, miszerint a cégek holdingba szerveződésével 
áttekinthetetlenné vált a rendszer. Kérte, készüljön egy olyan áttekintő anyag, 
amely tartalmazza, melyik ügy melyik céghez, csoporthoz, stb. tartozik. Sajnos 
azóta sem kapott ilyen táblázatot. Azt is javasolta az előző Közgyűlésen, hogy 
bizonyos érintettek bevonásával üljenek le és egyeztessenek a költségvetésről.  
Az útfelújításokkal kapcsolatban elmondja, nagy útépítés nem várható, ezért 
nagyon hangsúlyos kérdés, hogy mely utak kerülnek be választókerületenként a 
felújítási keretbe. A választókerületéből az Őz utcát és a Rigó utcát emeli ki.  
A Zöld Nyíl projekt tárgyalásakor már említette, ha elkészül a villamos 
végállomás a LÁÉV területén a kisvasúti átjárónak meg fog nőni a forgalma. A 
kereszteződés balesetveszélyessé válik, mivel nincs megoldva a biztonságos 
gyalogosközlekedés és a vízelvezetés sem.  
Idén sokkal kisebb hó problémákkal kellett megküzdenie a városnak, mint 5-10 
évvel ezelőtt, de azért van egy-két olyan kitüntetett hely, amelyekre jó volna 
odafigyelni, mert adott esetben még a mentő sem tud feljutni a hóval elzárt 
területekre.  
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Az Árpád utca lakosai azt kifogásolják, hogy a közterület-felügyelők eltűntek a 
környékről, kérdése, miért. 
Az Árpád utca gyalogátkelőhelyein a zebrák felfestését már novemberben is 
kérte, de az azóta sem történt meg.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Kovács Józsefné: A Bajcsy-Zsilinszky E. utca 28., 30., 32., 34 sz. 
pontosabban az Augusztus 20. utca BÁÉV szálló udvari részével kapcsolatban 
elmondja az ott élő mozgássérültek kérik, hogy jelöljenek ki számukra parkolót.  
Kéri a közterület-felügyelőket többször ellenőrizzenek, mivel rendszeresen fent 
állnak az autósok a zöld felületen.  
A decemberi Közgyűlésen jelezte, hogy a lombhulladékot nem szállították el. A 
lakossági fogadóráján kiderült, hogy a Selyemrét déli részén még mindig ott van 
a zöld hulladék.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Nem érti, miért nem lehet az összegyűjtött lombot rögtön egy zsákba rakni. 
Bizonyára ez komoly fejtörést okoz a cég vezetőjének is, hiszen ezt nem neki, 
hanem a helyszínen intézkedőknek kellene foganatosítaniuk. Ugyanilyen, 
amikor a síktalanító anyagokat szépen összegyűjtik, de el nem szállítják.  
 
Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Lassan egy éve átadták a Miklós utca és az Andor 
utca sarkán épült társasházat, de panaszok még mindig vannak a régi lakosok 
részéről. A közelmúltban a beruházással kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága az érintettekhez 
eljuttatott egy levelet. A felszíni vízelvezetés a levél értelmében megoldatlan. A 
járdát engedély nélkül megszüntették. Az építkezés előtti utcákat tönkretették. 
(Andor, Miklós utcák) Kérdése, az illetékes osztály megkapta-e ezt a levelet? A 
Miklós utca helyreállítása megtörtént, de az Andor utcai szakasz nem került 
kijavításra. Kérdése, az illetékes osztály ez ügyben milyen lépéseket tett.  
Az önkormányzat a Minorita templom omlásveszélyének megelőzésében sokat 
tett. A 2009-es költségvetésben az önkormányzat milyen vállalást tud tenni a 
felújításhoz? 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
beruházások megindulása előtt fényképekkel kell dokumentálni az érintett 
területek minőségét, hogy utólag könnyű legyen bizonyítani az időközben 
bekövetkezett minőségi- és állagromlást. Több egyház is hasonló problémával 
kereste meg.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Vörösmarty Általános Iskola 
életveszélyessé vált faházát lebontották. A választókerületi alapjából és a 
közmunkaprogram segítségével parkolót alakítottak ki a területen. Köszönetet 
mond azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a parkoló megvalósulhasson. 
Az átadás február 17-én, kedden lesz.  
 
Dr. Hardonyi András: A Bartok köz folytatása a Tapolcarét u. felé mindenki 
számára ismert terv, a kisajátítások hátráltatták az ügyet eddig. Azokban az 
utcákban, ahol egyébként minden rendelkezésre áll, kéri, oldják meg a 
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szennyvízhálózat kiépítését és már a költségvetésnél gondoljanak erre. A Blaha 
Lujza utcát és a Hegyes utcát emeli ki. Komoly probléma azoknak a 
területeknek a kérdése, amelyeket eladtak, de nem történt semmi. A Kő ABC 
tipikus példája ennek. A János utca Bartók köz közötti terület is elhanyagolt, aki 
megvette még csak nem is kaszálja az ingatlant. A Nagy Lajos Király útján is 
van egy-két ilyen ház. Kéri, a hivatal munkatársaival járják be ezeket az 
ingatlanokat. A Kisgergely Cukrászdával szembeni Bányász Klub vakolata 
omlik, tisztázatlan a tulajdonviszony, nincs aki a leomló vakolatot összegyűjtse.  
Megnyert önerős pályázatuk van a Rozgonyi Piroska utcára. Tavaly egy 
helyszíni bejáráson kiderült, hogy a Városgazda által készített terv 
alkalmazhatatlan. A pénz azonban továbbra is rendelkezésre áll, 
tervmódosításra van szükség. A folyamatot fel kell gyorsítani.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Véleménye szerint Ős-Diósgyőr vonatkozásában át kell tekinteni a megoldásra 
váró feladatokat. Ehhez tartozik a Bartok köz, a Szilvamag, a Villamos Projekt 
és a Nagy Lajos Király útja is. A Hatósági Osztállyal egyeztetni fog ebben az 
ügyben. Jegyző urat kéri, hogy külön szakmai megbeszélést kezdeményezzen 
a témában és készíttessen egy programcsomagot a Bartok köztől a deltáig 
terjedő területre.  
Zárt ülést rendel el.  
 

--- Zárt ülés után. --- 
 
 
 

Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 
 
1. napirend tárgya:  Javaslat a Panel program és Termofor program 2008. 

évi pályázati feltételeiről szóló 11/2008.  (III. 12.) sz. 
és a 10/2008. (III. 12.) sz. rendeletek módosításáról 

 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán két rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Először az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati 
feltételeiről szóló rendelet módosításáról kell szavazniuk, melyhez módosító 
indítványt a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság, valamint a 
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság nyújtott be.  
A két módosító tartalmában megegyezik. 
(Mindkét javaslat a „pályázatonként minimum 400.000 Ft” elhagyását 
indítványozza.) 
A módosító indítványokat előterjesztőiként befogadja, így erről külön szavazni 
nem kell. 
 
 
 

 37 



A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa: 

 
A rendelet módosítás 1. §-a az alábbiak szerint változik: 
 

          1. § 
 

A rendelet 5. §. 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

9. Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket 
a pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített 
díjazás mellett kizárólagos joggal a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 
látja el.  A megbízási díj bruttó mértéke a pályázatban szereplő tervezett 
kivitelezési költség 1,0 %-a. 

 
 

A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
 
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008 évi pályázati 
feltételeiről szóló 11/2008 (III.12. ). sz. rendelet módosítására vonatkozó 
tervezet szövegezése az alábbiak szerint változzon: 
„1. § A rendelet 5. §. 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

9. Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a 
pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás 
mellett kizárólagos joggal a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. látja el.  A 
megbízási díj bruttó mértéke a pályázatban szereplő tervezett kivitelezési 
költség 1,0 %-a. , pályázatonként minimum 400.000,- Ft”  
 
Polgármester: A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen 
szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
1/2009. sz. rendeletét az 
iparosított technológiával 
épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező 
felújítása, korszerűsítése 
támogatásának 2008. évi 
pályázati feltételeiről szóló 
11/2008. (III.12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Polgármester: Az egycsatornás gyűjtőkémények felújítása támogatásának 
2008. évi feltételrendszeréről szóló rendelet módosításáról történő szavazás 
következik.  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.  

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
2/2009. sz. rendeletét az 
egycsatornás gyűjtőkémé-
nyek (termofor kémények) 
felújítása támogatásának 
2008. évi feltételrendszeréről 
szóló 10/2008 (III.12.) sz. 
rendelet módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

2. napirend tárgya:  Javaslat a 32. számú háziorvosi körzet 
megszüntetésére, valamint a háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. (VI. 10.) rendelet 
módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet-tervezetről és egy 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek. Az előterjesztőin kívül 
(lásd elfogadott rendelet, ill. határozat) módosító indítvány nem került 
benyújtásra.  
Kéri, először szavazzanak a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 24/2002. 
(VI.10.) sz. rendelet módosításáról. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.  

 
 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
3/2009. sz. rendeletét a 
háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. 
(VI.10.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

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

 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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I-3/31.095/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 32. számú háziorvosi körzet megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 32. sz. 
háziorvosi körzet megszüntetésére, valamint a háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. (VI.10.) sz. rendelet módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./  A Közgyűlés a 32. számú háziorvosi körzetet 2009. április 30. napjával 
megszünteti és a körzethez tartozó ellátási területet a háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. (VI.10.) sz. rendeletben meghatározottak szerint 
2009. május 1. napjától a 30. számú,  31. számú és 90. számú háziorvosi 
körzetekhez rendeli. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. április 30. 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és     
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 30. számú 31. számú és 90. 
számú háziorvosi körzeteket érintő körzethatár módosítással összefüggésben a 
háziorvosokkal megkötött megállapodások módosítására, aláírására, illetve a 
változás következtében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. április 30. 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és     
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
3./ A Közgyűlés hozzájárul Dr. Palla Gyula egyéni vállalkozóval a területi 
ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátási feladat átvállalására létrejött 
megállapodás közös megegyezéssel történő – térítésmentes – 
megszüntetéséhez 2009. április 30-i hatállyal. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. április 30. 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és     
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
 
4./ A Közgyűlés a 25. számú háziorvosi körzetet 2009. április 30. napjával 
megszünteti és a körzethez tartozó ellátási területet a háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 24/2002. (VI.10.) sz. rendeletben meghatározottak szerint 
2009. május 1. napjától az 50. számú háziorvosi körzethez rendeli. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. április 30. 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és     
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
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5./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 50. számú háziorvosi 
körzetet érintő körzethatár módosítással összefüggésben a háziorvossal 
megkötött megállapodás módosítására, aláírására, illetve a változás 
következtében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. április 30. 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és     
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a luxusadóról szóló 9/2006. (III.8.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd 
megalkotott rendelet) nem érkezett. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásáról, melyhez 
legalább 23 igen szavazat szükséges.  

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
4/2009. sz. rendeletét a 
luxusadóról szóló 9/2006. 
(III.8.) számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat a Szinva patak és mellékvízfolyásain 
keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 
elfogadására 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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I-4/31.097/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Szinva patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források 

fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szinva-
patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolása vonatkozó Intézkedési Terv elfogadásáról” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a beterjesztett Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 
szennyező források fokozatos felszámolása vonatkozó Intézkedési Tervet 
elfogadja és annak végrehajtását elrendeli. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és  
  Városüzemeltetési Főosztály  
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
  Miskolci Városgazda Kht. 
Határidő:  2012. december 31. 
 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Terv végrehajtásához 
szükséges pénzügyi feltételek biztosítására, évenként a költségvetésben 
tegyen javaslatot a Közgyűlés részére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2012. december 31. 
 
3. Utasítja a Miskolci Városgazda Kht. igazgatóját, hogy az Intézkedési Terv 
tevékenységi körükbe tartozó feladatait, saját hatáskörben a Polgármesteri 
Hivatal Főosztályaival együttműködve hajtsák végre. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
  Miskolci Városgazda Kht. 
Határidő:  2012. december 31. 
 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 
jelentést évente, megtárgyalás és jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés 
elé. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  minden év március 31-ig 
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5. napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati közutak burkolat felújítására 
benyújtott pályázatok önrészének módosítására 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

I- 5/31.098/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Önkormányzati közutak burkolat felújítására benyújtott 

pályázatok önrészének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
önkormányzati közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatok önrészének 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-68/13.450/2008. (V.22.) 
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
2. A 2/2008. (III.12) sz. önkormányzati (költségvetési) rendeletében szereplő 
2008. évi nagyvolumenű útrekonstrukció soron szereplő 300 millió forint 
keretösszeget az alábbiak szerint használja fel.  

Ssz Felújítandó utca 
megnevezése 

Biztosítandó 
önrész   
Ft-ban 

Elnyert 
támogatás 

Ft-ban 

Felújítás 
teljes 

költsége  
Ft-ban 

1 Batthány Lajos utca 8 814 011 7 950 120 16 764 131 
2 Bocskai István utca 20 588 669 18 708 120 39 296 789 
3 Csengey Gusztáv utca 4 181 244 3 244 396 7 425 640 
4 Cserje utca 4 233 877 3 815 160 8 049 037 
5 Damjanich János utca 11 824 680 10 765 020 22 589 700 
6 Fenyő utca 13 488 194 12 240 240 25 728 434 
7 Fürdő utca 16 654 321 15 238 440 31 892 761 
8 Harmadik utca 8 372 171 7 285 800 15 657 971 
9 Horváth Lajos utca 8 266 524 7 308 600 15 575 124 

10 Huba utca  
(Leventevezér-26-os út 
között) 

10 371 084 9 408 960 19 780 044 

11 Lévay utca I. 
(Görgey u.- Szilágyi u.) 

18 934 456 16 824 840 35 759 296 

12 Lévay utca II. 
(Szilágyi u. – Soltész N. K.) 

10 791 269 9 185 280 19 976 549 

13 Madarász Viktor utca 5 802 828 5 093 760 10 896 588 
14 Szeles utca I 

(Fazekas u. – 26-os út 
között) 

22 957 928 20 786 400 43 744 328 

15 Szeles utca II 
(Hatvanötösök u.-Állomás 
u.) 

9 337 163 8 106 960 17 444 123 
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16 Szentpéteri kapu utca 21 000 318 18 683 160 39 683 478 
17 Szepessy Pál utca 6 742 735 5 975 544 12 718 279 

 Összesen 202 361 
472

180 620 800 382 982 272 

 
 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MIBER KFT 
Határidő:   2009. november 30. 
 
 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Ipari Park bővítéséhez szükséges 

belterületbe vonási kérelem jóváhagyására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek, melyhez módosító indítványt a Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nyújtott be, melyet előterjesztőiként 
befogad, így erről külön szavazni nem kell. 
 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa: 

 
III. Előzmények kiegészül:  
 
Pál György, Miskolc, Tímár u. 35. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a 
tulajdonában álló Miskolc 0954/6 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 
tárgyában. 
Az ügyfél vállalja a belterületbe vonási kérelem egyszeri 15.000,- Ft-os eljárási 
költségének, valamint a termőföld végleges más célú hasznosítás díjának 
megfizetését. 
Az ingatlan villamosenergia és vízellátása megoldott. 
Az illetékes osztályok képviselőiből álló bizottság véleményezte a kérelmet és 
egybehangzóan támogatja a kérelem befogadását. 
A belterületbe vonás indokaként az alábbiakat jelölte meg a kérelmező: 
A terület belterületbe vonása az ingatlanon megvalósuló nagyszabású 
kereskedelmi, logisztikai építési beruházáshoz szükséges. 
 
Határozati javaslat kiegészül: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Ipari Park bővítéséhez szükséges belterületbe vonási kérelem jóváhagyására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a MIK Zrt. 
tulajdonában álló, Miskolc 01428/10 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési 
ágú, 01428/11 hrsz.-ú, kivett út művelési ágú, 01428/12 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, 01428/13 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, 01428/14 hrsz.-ú, kivett út művelési ágú, 01428/15 hrsz.-ú, kivett 

 44 



 
A területek területfelhasználási célja: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület. 
 
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál Miskolc 01428/10 hrsz.-ú 14.2198 m2 nagyságú, 01428/11 hrsz.-
ú, 29.090 m2 nagyságú, 01428/12 hrsz.-ú, 108.455 m2 nagyságú, 01428/13 
hrsz.-ú, 4576 m2 nagyságú, 01428/14 hrsz.-ú, 8255 m2 nagyságú, 01428/15 
hrsz.-ú, 144.375 m2 nagyságú, 01428/16 hrsz.-ú,5841 m2 nagyságú, 01428/17 
hrsz.-ú, 2654 m2 nagyságú, 01428/18 hrsz.-ú, 729 m2 nagyságú, és 01428/19 
hrsz.-ú, 68 m2 nagyságú, a 0954/6 hrsz.-ú szántó, kivett árok művelési ágú 
ingatlanok belterületbe vonását.  
 
3. A belterületbe vonási eljárás Körzeti Földhivatalnál történő 
kezdeményezésének minden egyedi esetben feltétele a tulajdonosok és az 
Önkormányzat között az eljárás költségei viselésének feltételeit és módját 
rögzítő megállapodás megkötése. A megállapodásnak minden esetben 
tartalmaznia kell, hogy a tulajdonos vállalja az építési telek kialakításához, 
építési engedélyhez szükséges utak közművek kiépítésének költségét. 
 
4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a 
döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá a költségek 
viselésének feltételei és módja tárgyában a megállapodást a tulajdonossal 
kösse meg.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   határozathozatalt követő 8 munkanap 
 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel a befogadott módosítóban foglaltakra is. 
 

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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I-6/31.099/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Ipari Park bővítéséhez szükséges belterületbe vonási 

kérelem jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Ipari Park bővítéséhez szükséges belterületbe vonási kérelem jóváhagyására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a MIK Zrt. 
tulajdonában álló, Miskolc 01428/10 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési 
ágú, 01428/11 hrsz-ú, kivett út művelési ágú, 01428/12 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, 01428/13 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, 01428/14 hrsz-ú, kivett út művelési ágú, 01428/15 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, 01428/16 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, 01428/17 hrsz-ú, kivett véderdő művelési ágú, 01428/19 hrsz-ú, 
kivett közterület művelési ágú, ingatlanok, valamint a Miskolc 01428/18 hrsz-ú, 
kivett közterület művelési ágú a MIK Zrt. és Perpékné Papp Éva osztatlan 
közös tulajdonában álló ingatlan továbbá Pál György tulajdonában álló Miskolc, 
0954/6 hrsz-ú szántó, kivett árok művelési ágú ingatlan belterületbe vonását.  
 
A területek területfelhasználási célja: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület. 
 
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál Miskolc 01428/10 hrsz-ú 14.2198 m2 nagyságú, 01428/11 hrsz-
ú, 29.090 m2 nagyságú, 01428/12 hrsz-ú, 108.455 m2 nagyságú, 01428/13 
hrsz-ú, 4576 m2 nagyságú, 01428/14 hrsz-ú, 8255 m2 nagyságú, 01428/15 
hrsz-ú, 144.375 m2 nagyságú, 01428/16 hrsz-ú,5841 m2 nagyságú, 01428/17 
hrsz-ú, 2654 m2 nagyságú, 01428/18 hrsz-ú, 729 m2 nagyságú, és 01428/19 
hrsz-ú, 68 m2 nagyságú, a 0954/6 hrsz-ú szántó, kivett árok művelési ágú 
ingatlanok belterületbe vonását.  
 
3. A belterületbe vonási eljárás Körzeti Földhivatalnál történő 
kezdeményezésének minden egyedi esetben feltétele a tulajdonosok és az 
Önkormányzat között az eljárás költségei viselésének feltételeit és módját 
rögzítő megállapodás megkötése. A megállapodásnak minden esetben 
tartalmaznia kell, hogy a tulajdonos vállalja az építési telek kialakításához, 
építési engedélyhez szükséges utak, közművek kiépítésének költségét. 
 
4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a 
döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá a költségek 
viselésének feltételei és módja tárgyában a megállapodást a tulajdonossal 
kösse meg.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   határozathozatalt követő 8 munkanap 
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8. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város Közrendjéért Közalapítvány 
alapító okiratának módosítására 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

I-7/31.101/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Közalapítvány Kuratóriumának titkárát – Dr. Oszkó 
Mariannt – 2009. március 1. napjával a kuratóriumi tagságból visszahívja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   2009. március 1. 
 
2.) A Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi új tagjainak az alábbi 
személyeket választja meg 2009. március 1. napjától 2011. szeptember 7. 
napjáig terjedő időre. 
 
A Kuratórium titkára:  Szőke István  Kistokaj, Petőfi Sándor u. 15. 
A Kuratórium tagja:    Dr. Tergalecz Ferenc   Emőd,  Patak u. 16. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő:    Jegyzői Kabinet 
   Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2009. március 1. 
 
3.) A Közgyűlés a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratát, és felhatalmazza 
a Polgármestert a mellékletben foglalt Alapító Okirat aláírására, valamint felkéri 
a bejegyzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő:   Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány   
   Jegyzői Kabinet 
   Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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9. napirend tárgya:  Javaslat a „Lakosság-központú e-közigazgatás az 
európai városokban és régiókban” - eCitizens II. – 
Towards Citizen- centred eGovernment in European 
Cities and Regions - című INTERREG IVC projektben 
projekt partnerként való részvételre  

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

I-8/31.102/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Lakosság-központú e-közigazgatás az európai 

városokban és régiókban” című INTERREG IVC 
projektben projekt partnerként való részvétel 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  „ Az eCitizens II. – 
Towards Citizen- centred eGovernment in European Cities and Regions” , 
azaz „Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és 
régiókban” című INTERREG IVC projektben projekt partnerként való 
részvételre vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata 

összeállítsa és benyújtsa „Az eCitizens II. – Towards Citizen-centred 
eGovernment in European Cities and Regions” , azaz „Lakosság-
központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban”  című 
pályázatot és az ehhez szükséges  5%-os önerőt (€  5291)   a 2009. évi 
költségvetés „Pályázati Önrész” sor terhére biztosítja.  

 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
 

2.)  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 
pályázat előkészítése és megvalósítása során projekt partnerként 
együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel.  

 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 
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3. )  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 
és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
10. napirend tárgya:  Javaslat a hatékony helyi innovációs rendszerek 

kialakítása című INTERREG IVC - Effective 
Reproducible Model of Innovation Systems” 
(ERMIS) - projektben projekt partnerként való 
részvételre   

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

I- 9/31.103/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása című 

INTERREG IVC projektben projekt partnerként való részvétel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az „Effective 
Reproducible Model of Innovation Systems” (ERMIS), azaz Hatékony Helyi 
Innovációs Rendszerek kialakítása című INTERREG IVC projektben projekt 
partnerként való részvételre vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata összeállítsa 
és benyújtsa az „Effective Reproducible Model of Innovation System” (ERMIS), 
azaz Hatékony Helyi Innovációs Rendszerek kialakítása című pályázatot  és az 
ehhez szükséges  5%-os önerőt (€  4248)   a 2009. évi költségvetés 
„Pályázati Önrész” sor terhére biztosítja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 
pályázat előkészítése és megvalósítása során projekt partnerként 
együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához és a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 
11. napirend tárgya:  Javaslat „CivPro – Regionális Stratégiák a 

Katasztrófa-Megelőzésben” c. pályázat 
benyújtására az INTERREG IVC Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett 
második körös kiírásra 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

 
 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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I-10/31.104/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „CivPro – Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben” 

c. pályázat benyújtására az INTERREG IVC Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett második 
körös kiírás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ’CivPro – 
Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben’ c. pályázat benyújtására az 
INTERREG IVC Interregionális Együttműködési Program keretében 
meghirdetett második körös kiírásra” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata 
konzorciumi partnerként részt vegyen az INTERREG IVC program „CivPro - 
Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben” c. projektjében. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Polgári Védelem  
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Polgári Védelem  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
3.)  A Közgyűlés a pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges 
8.674,00 EUR-nak megfelelő 5% önrészt az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetés pályázati önrész sor terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Polgári Védelem  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
 
13. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2009. I. félévi 

munkatervének a megállapítására  
 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazniuk. Több módosító indítvány is érkezett. 
Szavazásra teszi fel az Egészségügyi Bizottság módosító indítványát. 
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Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
Az Egészségügyi Bizottság javasolja a munkatervbe a májusi napirendi pontok 
közé felvenni az alábbi témát:  
 
Beszámoló az „Egészségház Projekt” eddigi tapasztalatokról  
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Dr. Szalkai Iván Miskolc város főorvosa 
Közreműködik:   Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Véleményezi:   Egészségügyi,  
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az Egészségügyi Bizottság javasolja a munkatervbe a júniusi napirendi pontok 
közé felvenni az alábbi témát:  
 
Tájékoztató Miskolc város lakosainak egészségügyi állapotáról 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Dr. Szalkai Iván Miskolc város főorvosa 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Véleményezi:   Egészségügyi,  

                            Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elfogadta. 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottság módosító indítványát 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványa: 
 
Az áprilisra tervezett napirend kiegészül az alábbi ponttal: 
ÁPRILIS 
Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására. 
 
Előterjesztő:       Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:      Miskolci Családsegítő Központ-, 
        Iránytű Szociális Szolgálat igazgatói 
Véleményezi:       Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport-, 
        Pénzügyi-, 
        Gazdasági-,      
                  Jogi és Ügyrendi Bizottság 
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A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) a módosító 
indítványt elfogadta. 
 

Polgármester:  Szavazásra teszi fel Pénzügyi Bizottság módosító indítványát.  
 

A Pénzügyi Bizottság módosító indítványa: 
 

A Bizottság a munkaterv módosításához az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. A Bizottság javasolja, hogy a májusi közgyűlés napirendi pontjai közé 

kerüljön be a Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város közbiztonsági és 
bűnmegelőzési stratégia 2007-2008. cselekvési programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról. Javaslat a 2009-2010. évi cselekvési 
programra. 

2. A Bizottság javasolja, hogy a májusi közgyűlés napirendi pontjai közé 
kerüljön be a Javaslat  „Miskolc város közbiztonságáért” díj 
alapítására, az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 
adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) sz. rendelet 
módosítására. 

3. A Bizottság javasolja, hogy a júniusi közgyűlés napirendi pontjai közé 
kerüljön be a Beszámoló a megújuló energiaforrások Miskolc városára 
vonatkozó alkalmazásának lehetőségeiről 

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elfogadta. 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció módosító indítványát. 
 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
A Fidesz frakció javasolja, hogy a határozati javaslat tervezet melléklete az 
alábbi napirenddel egészüljön ki: 
 
Május: 
Tájékoztató a Miskolc Holding Zrt vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, 
tagvállalatai tevékenységéről (I. negyedév) 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
Előkészítésért felelős:   Miskolc Holding Zrt 
Véleményezi:   Valamennyi Bizottság 
Szeptember: 
Tájékoztató a Miskolc Holding Zrt vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, 
tagvállalatai tevékenységéről (II. negyedév). Tájékoztató a Miskolc Holding Zrt. 
2008. évi Összevont (Konszolidált) Éves beszámolójáról. 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
Előkészítésért felelős:   Miskolc Holding Zrt 
Véleményezi:   Valamennyi Bizottság 
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A Közgyűlés 15 igen, 23 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a KDNP frakció módosító indítványát.  
 

A KDNP frakció módosító indítványa: 
 
A KDNP frakció javasolja, hogy a határozati javaslat tervezet melléklete az 
alábbi napirenddel egészüljön ki: 
Június: 
„ J a v a s l a t  a kisgyermekes bérlet bevezetése a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. arcképes bérlettípusai esetében” 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester, Molnár Péter KDNP 

frakcióvezető 
Előkészítésért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködik:   Miskolc Holding Zrt., MVK Zrt. 
Véleményezi:  Valamennyi Bizottság 
 

A Közgyűlés 15 igen, 23 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel az elfogadott módosítókban foglaltakra is. 
 

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

I-11/31.107/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. I. félévi munkatervének  megállapítása 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a 2009. I. félévi munkatervét a 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
 
Határidő és felelős:  munkaterv szerint 
 

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 
kódszámú „Célpontban – hátrányos 
helyzetű fiatalok egyéni és csoportos 
kompetencia fejlesztése” című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítására 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

I-12/31.161/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 kódszámú „Célpontban –hátrányos 

helyzetű fiatalok egyéni és csoportos kompetencia fejlesztése” 
című pályázat megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a TÁMOP-
5.2.5/1-2008-0306 kódszámú „Célpontban –hátrányos helyzetű fiatalok egyéni 
és csoportos kompetencia fejlesztése” című pályázat megvalósításához 
szükséges kölcsön folyósítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Város 

Közoktatásáért Közalapítvány részére a TÁMOP-5.2.5/1-2008-0306 
kódszámú „Célpontban –hátrányos helyzetű fiatalok egyéni és csoportos 
kompetencia fejlesztése” című pályázat megvalósításához - a támogatás 
megelőlegezésére - 16.154.227 Ft összegű kamatmentes kölcsönt 
biztosít. A kölcsön folyósításának feltétele, hogy a Közalapítvány vállalja a 
pályázati támogatás összegeinek a számlájára való beérkezését követő 3 
munkanapon belül az önkormányzat felé történő továbbutalását, valamint 
a kölcsön teljes összegének legkésőbb a támogatás utolsó részletének 
beérkezésétől számított 3 munkanapon belüli visszafizetését. 

2. A kölcsön folyósítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor: 
Kölcsön folyósítása Kölcsön összege 

2009. február 28-ig 7.350.922 
*ebből tartalék    300.907 
2009. június 30-ig 7.036.505 
2009. december 31-ig 1.766.800 
Összesen       16.154.227 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kölcsönről szóló 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodások 
megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

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

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

I-13/31.162/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodások megújítása közművelődési 

feladatellátás céljából 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közművelődési megállapodások megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2009. január 

1-től 2013. december 31-ig a Szirmai Baráti Egyesülettel kötött 
Közművelődési megállapodást Szirma városrész közművelődési 
feladatellátására, a határozat mellékletét képező megállapodás szerint. 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2009. január 
1-től 2013. december 31-ig a Martin-kertvárosi Egyesülettel kötött 
Közművelődési megállapodást Martin-kertváros közművelődési 
feladatellátására, a határozat mellékletét képező megállapodás szerint. 

3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2009. január 
1-től 2013. december 31-ig a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötött 
Közművelődési megállapodást Bükkszentlászló városrész közművelődési 
feladatellátására, a határozat mellékletét képező megállapodás szerint. 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
(Megállapodások a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
3. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében meghirdetett a korai 
beavatkozást középpontba helyező Biztos 
Kezdet programok elterjesztése országos 
szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre 
(TÁMOP 5.2.2/08/2) tárgyában kiírt pályázat 
benyújtásához való hozzájárulásra 

 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

I-14/31.163/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: TÁMOP keretében meghirdetett a korai beavatkozást 

középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése 
országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb 
helyzetű térségekre (TÁMOP 5.2.2/08/2) tárgyában kiírt pályázat 
benyújtásához hozzájárulás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a korai beavatkozást 
középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, 
kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre (TÁMOP 
5.2.2/08/2) tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében kiírásra került „a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos 
Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre” tárgyában kiírt pályázati felhívásra 
(TÁMOP 5.2.2/08/2) az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
pályázatot nyújtson be. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. február 15. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 
projekt megvalósításához 30.892.000 Ft-ot biztosít az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat számára az alábbiak szerint: 
17.777.000-Ft-ot a pályázati önrész sor  terhére a 2009. évi költségvetésben 
2.201.000-Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére, 
2.201.000-Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére, 
8.713.000.-Ft-ot a 2012. évi költségvetés terhére, 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 
pályázati program lezárulása után a pályázat keretében megvalósított 
szolgáltatást minimum a projekt befejezését követő 1 évig fenntartja annak 
egyévi működtetéséhez szükséges teljes költségét biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
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4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén az 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat rendelkezésére bocsátja 
Miskolcon a 77591 hrsz alatt található ingatlant az azon lévő 70 m2-es épülettel 
pályázatban foglaltak megvalósítása céljából. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: MIK Zrt. 
  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 
5.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
kötelező elemét képező nyilatkozatokat  aláírja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. február 15. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

 
4. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 

Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosítására 

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

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

I-15/31.164 /2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító 

okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint az 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratában 
bekövetkezett módosításokat. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály  
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

Határidő:   azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 58 



5. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a gazdasági válság okozta 
szociális problémák megoldása érdekében 
szükséges helyi döntések meghozatalára 

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

A Közgyűlés 17 igen, 22 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a határozati 
javaslatot elutasította.   
 

6. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítására  

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

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

I-16/31.166/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc MJV Közgyűlése elhatározza, hogy a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. tőkeellátása érdekében a Leszih Andor úti, 13009 helyrajzi számú 
ingatlan 1/5 részét (1. sz. melléklet) a kft tulajdonába adja. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
2.) Miskolc MJV Közgyűlése hozzájárul a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának módosításához. (2. sz. melléklet)  
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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7. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat aljegyzői pályázat kiírására  
 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

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

I-17/31.167/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Aljegyzői pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat aljegyzői 
pályázat kiírására” című sürgősségi előterjesztésben foglaltakat és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a VII-142/13.708/2008. számú határozata alapján aljegyzői 

állás betöltésére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja tekintettel 
arra, hogy az egyetlen pályázó pályázatát visszavonta. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az aljegyzői álláshely betöltésére 

kiírandó pályázati feltételeket megtárgyalta. 
Felkéri a jegyzőt, gondoskodjon annak a város honlapján, valamint a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
honlapján történő megjelentetéséről. 

  
Felelős:            Jegyző 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 

8. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat Miskolc Avas városrészen működő 
személy- és vagyonőri szolgálat 
jogviszonyának meghosszabbítására 

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

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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I-18/31.168/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Avas városrészen működő személy- és vagyonőri 

szolgálat jogviszonyának meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Avas 
városrészen működő személy- és vagyonőri szolgálat jogviszonyának 
meghosszabbítására” című sürgősségi előterjesztésben foglaltakat, melyre az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Avas 
városrész közbiztonságának javítása érdekében a továbbiakban is személy és 
vagyonőri szolgáltatást vegyen igénybe, ennek megfelelően jóváhagyja a 2009. 
február hónapjára vonatkozó személy- és vagyonőri szerződést, valamint 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás befejezéséig tartó 
időtartamra szerződést kössön. A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás 
befejezéséig havi nettó 8 millió forint saját forrást biztosít a személy- és 
vagyonőri szolgáltatás működtetésére. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Jegyzői Kabinet  
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ 

részére történő kölcsön nyújtására 
 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 
 
 
 
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 11 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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I-19/31.169/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Egészségügyi Központ részére történő kölcsön 

nyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Egészségügyi Központ részére történő kölcsön nyújtására” című sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Egészségügyi Központ 
részére a munkavállalók munkabérének, a csoportos létszámleépítés, valamint 
a munkaszerződésüket el nem fogadó dolgozók munkaviszony 
megszüntetéseivel kapcsolatos kiadásainak határidőben történő teljesítése 
érdekében 300 millió Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít.  
 
A kölcsön visszafizetését a MISEK Kft. vállalja, 75.000 ezer Ft-os részletekben 
az alábbi határidők szerint: 
 
                             e Ft 

Kölcsön visszafizetés 
határideje 

Kölcsön összege 

2009. március 31. 75.000 
2009. április 30. 75.000 
2009. május 31 75.000 
2009. június 30. 75.000 
Összesen 300.000 

 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kölcsönről szóló megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A 
legközelebbi közgyűlés időpontja: 2009. március 5.  
Az ülést 17.23-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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