
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
II-31.076/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 5-én, 9.00 
órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Cseh 
László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente, Doszpoly Orsolya, Fábián 
István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, 
Hegedüs Andrea, Illyés Miklós, Juga György,  Kobold Tamás, Kocsis Levente, 
Kovács Józsefné Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, 
Nyulászy Istvánné, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon 
Gábor, Szabó Tamás, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs 
Erika, Szűcs Tamás, T. Asztalos Ildikó, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. 
Varga László, Dr. Varga Zoltán, Dr. Zsiga Marcell Lóránt. 
  
Az ülésről távol maradt: Dr. Bistei Attila DR. Univ., Dr. Hártó György, Horváth 
Ottóné, Dr. Kovács László, 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 28 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 



1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának – technikai 
jellegű – módosítására 

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

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

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Európai Bizottság 
támogatásával megvalósuló 
„Magyarország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációja” cím 
elnyerésére kiírt pályázaton aló 
részvételre 

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

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

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács 
személyi változásaira 

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

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc (Magyarország) és 
Valenciennes (Franciaország) közötti 
Együttműködési Megállapodás 
megkötésére 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az AVE Miskolc Kft. részére 
telekrészek határozatlan idejű 
használatba adására 

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

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

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városgazda Kht–vel 
kötendő közszolgáltatási szerződés 
szövegének módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az előterjesztést a további szükséges egyeztetések lefolytatása 
miatt visszavonja. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására a 
"Szociális alap- és szakosított ellátást, 
valamint gyermekjóléti alap- és 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése" 
című felhívásra  

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

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

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése tárgyában kiírt pályázat 
benyújtásához való hozzájárulásra 

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

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási 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. 
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10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Gazdasági 
Válságkezelő Tanácsadó Testület és 
a Gazdasági Válságkezelő Pénzügyi 
Alap létrehozására 

 
Előterjesztők:  Fidesz, KDNP frakciók 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztők képviseletében Garamvölgyi 
Attila képviselő úrnak, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Garamvölgyi Attila: A gazdasági válság olyan szinten elérte Miskolcot, hogy a 
foglalkoztatóként funkcionáló kis- és középvállalkozásoknak is segítő kezet kell 
nyújtaniuk. Szakmai testületben gondolkodnak. A szakmai testület kezelné az 
alapot. A Kereskedelmi- és Iparkamara már megtette az első lépést, amihez 
úgy gondolja, csatlakozniuk kell. A foglalkoztatás és a munkahelyteremtés 
mindennél fontosabb, ezért javasolták az 500 millió Ft-os alap létrehozását.  
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság alapító 
okiratának módosítására 

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

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat főállású iskola- 
és ifjúság orvosi létszámának a 
bővítésére 

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

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

 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. 

között 2008. október 14-én megkötött 
üzletrész adásvételi megállapodás 
6.3.c. pontban rögzített finanszírozó 
bank előzetes jóváhagyásának 
teljesítésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Hosszas csatározás után Miskolc egyesített erői elérték azt, 
hogy olyan pozícióba került a város, hogy az erőművet megvásárolhatja. 
Időközben a gazdasági válság miatt a banki feltételek romlottak, így a korábbi 
hitel átcedálásról kell szavazniuk.  
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. Tájékoztatja a testületet 
arról, hogy a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa átfogó vizsgálatot 
végzett a szmog riadóval kapcsolatos szabályozás témakörében. 
A vizsgálat keretében felülvizsgálatra került a miskolci szmog riadó rendelet-
tervezete is. A felülvizsgálat eredményéről 2009. március 3-án értesültek. 
Megállapítható, hogy az új országos szabályozás alapján készített helyi 
rendelet-tervezettel szemben több környezetjogi és alkotmányossági kifogás is 
felmerült, melyekre tekintettel az Országgyűlési Biztos indítványozta, hogy a 
Közgyűlés a tervezet szerinti formában ne fogadja el a rendeletet.  
Az előzőekben előadottak értelmében a 7. sz. napirendet - Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervének 
felülvizsgálatára- visszavonja.  
Kérdése, van-e hozzászólás, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban. 
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Dr. Varga Zoltán: A Gazdasági Bizottság a 8. sz. napirendi pontot (Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013. évi felülvizsgálatára) nem 
tárgyalta meg és ezzel egyidejűleg javasolta az előterjesztés napirendről 
történő levételét.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 14 igen, 19 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 

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

Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 

 
1. Javaslat a 2008. évi önkormányzati költségvetés előirányzatainak 

módosítására 
 

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
2. Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítására, a 

költségvetési rendelet megalkotására 
 Javaslat az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására 
 

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
3. Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 

szóló 19/2003. (V. 12.) sz. rendelet módosítására 
 

Előterjesztő:   dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
4. Javaslat az önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, 

illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 
rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester  

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására és a hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
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6. Javaslat a Belvárosi Településrészi Önkormányzat létrehozására 
 

Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladat-ellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013. évi 
felülvizsgálatára 

 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester  

 
9. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására 
 

Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
10. Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtására 
 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
11. Javaslat a MIK Zrt. 2009. évi  ingatlangazdálkodási tervére 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
12. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítására 
 
 Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
13. Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
14. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. mint elismert vállalatcsoporttal kapcsolatos 

tulajdonosi döntésekre 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
15. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. által lefolytatott helyben központosított 

közbeszerzéseiről 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
16. Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 

megvalósításáról 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
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17. Tájékoztató a 2008. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv 
teljesítéséről. Javaslat a 2009. évre vonatkozó turizmus-marketing 
feladattervre 

 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
18. Tájékoztató az Állami Számvevőszék – az önkormányzat gazdálkodási 

rendszerének ellenőrzése tárgyú – 2008. évi vizsgálatáról 
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
19. Javaslat a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
20. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
 

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1. Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 

Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratának – technikai jellegű – módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
2. Javaslat az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló „Magyarország 

legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” cím elnyerésére kiírt 
pályázaton aló részvételre 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 

3. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács személyi változásaira 
 

Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
4. Javaslat Miskolc (Magyarország) és Valenciennes (Franciaország) közötti 

Együttműködési Megállapodás megkötésére 
 

Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 

5. Javaslat az AVE Miskolc Kft. részére telekrészek határozatlan idejű 
használatba adására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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6. Javaslat pályázatok benyújtására a "Szociális alap- és szakosított ellátást, 
valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése" című felhívásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
7. Javaslat a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése tárgyában kiírt 
pályázat benyújtásához való hozzájárulásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
8. Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási pályázat benyújtásához való hozzájárulásra 
 

Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
9. Javaslat a Miskolci Gazdasági Válságkezelő Tanácsadó Testület és a 

Gazdasági Válságkezelő Pénzügyi Alap létrehozására 
 

Előterjesztő:  FIDESZ és KDNP frakció 
 
10. Javaslat a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító 

okiratának módosítására 
 

Előterjesztő: dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 

11. Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat főállású 
iskola- és ifjúság orvosi létszámának a bővítésére 

 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítvány: 
 
12. Javaslat az MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. között 2008. október 14-én 

megkötött üzletrész adásvételi megállapodás 6.3.c. pontban rögzített 
finanszírozó bank előzetes jóváhagyásának teljesítésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
 

Polgármester: Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, 
tájékoztatja a testületet arról, hogy a Kohászati Krízis Munkacsoport újabb ülést 
tartott. A leglényegesebbnek azt tartja, hogy Miskolc hagyományaihoz híven 
képviseltette magát, az MSZP és a FIDESZ frakció is részt vett az ülésen. Nem 
lezárt körről van szó, nyitott a munkacsoport, a szakszervezetek, a Gazdasági 
Kamara és a Munkaügyi Központ képviselői is megjelentek. A tulajdonosi 
körnek pontosan kell megfogalmaznia, mit vár. Személyesen is járt több 
követségen és külképviseleten és van a DAM iránt érdeklődés. Egyetért a 
szakszervezetek azon követelésével, amely a minimális létszám 
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meghatározásáról szól, ami elégséges az újraindításhoz. A Munkaügyi Központ 
50-60 fő elhelyezését tudja biztosítani. A Gazdasági Kamara képviselői jelezték, 
hogy ha az energiarendszer működéséből a DAM a leállás miatt kiszáll, a 
fajlagos költségek megnőnek az egyes cégek irányába. A BAZ Megyei 
Kereskedelmi- és Iparkamara felajánlotta segítségét az egyeztetés 
lebonyolításában, mert vannak olyan cégek, akik nem kamarai tagok. Az jó 
lenne, ha a nagyon szerencsétlen egy helyrajzi számot szét lehetne végre 
bontani, hiszen így a tulajdonosokat nevesíteni lehetne. Ehhez támogatást kér 
és Szűcs Erika miniszter asszonnyal előzetesen egyeztetett is. A FIDESZ 
részéről Pelczné Dr. Gáll Ildikó fogalmazta meg világosan, hogy más a 
tulajdonosi és más a város érdeke. Egyértelmű állásfoglalást vár arra 
vonatkozóan, hogy a DAM Kft. tulajdonosi csoportjának mi a célja.   
 
Nyírő Pál: A közbiztonság, bűnmegelőzés témakörben szól hozzá. Sok helyen 
nyilatkoztak Miskolcról elismerően és sok helyen elmarasztalóan is az utóbbi 
időben. A Kocsonyafesztivál a hagyományokhoz híven ismételten 
megrendezésre került. A fesztivál kapcsán a közrend, közbiztonság biztosítása 
igen nagy feladat volt. A fesztivál előtt egy héttel már a szervezésről tartottak 
stratégiai egyeztetést a polgárvédelem, a polgárőrség, az MVK Zrt., a 
tűzoltóság, a mentők és a katasztrófavédelem bevonásával. A fesztiválon 
semmilyen rendkívüli esemény nem történt.  
A polgárőrség helyéről és szerepéről szól. A három nap alatt a különböző 
helyszíneken 160 polgárőr vett részt egyenruhában.   
Miskolc az érdeklődés középpontjába került már tavaly novemberben, amit csak 
fokozott Dr. Pásztor Albert ügye. Az eseményeket mindenki saját szájíze szerint 
minősítette.  
A szocialista országgyűlési képviselők elindítottak egy olyan tárgyalási 
sorozatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, amelynek 
eredményeit a közeljövőben már vélhetően érezni lehet. Részt vett a Városi 
Kapitányság 2008. évről szóló állománygyűlésén is, ahol örömmel hallotta, 
hogy az országgyűlési képviselők kezdeményezései nem pusztába kiáltottak 
voltak. Dr. Túrós András, a polgárőrség országos parancsnoka a miniszterrel 
tárgyalt a vonatkozó törvény módosítási lehetőségeiről, illetve az anyagi 
támogatás rendszeréről.  
Valamennyi képviselő kapott egy kiadványt és egy kísérő levelet is, melyeket 
tisztelettel ajánl mindenki figyelmébe.  
 
Polgármester: A miniszter úrral folytatott tárgyaláson több minden elhangzott. 
Az intézkedő rendőr védelmének kérdését emeli ki.  A magyar törvények elég 
sajátosan kezelik a megtámadott rendőr kategóriáját. Nem tartozik azok közé, 
akik könnyes szemmel nézik, hogy egy magáról megfeledkezett valaki rátámad 
a rendőrre, majd a rendőri intézkedés után a támadót sajnálja. Fontosnak tartja 
az Út a munkába programot, hiszen az ügyintézésbe szakképzett, de nem 
rendőr végzettségű ember is bekapcsolódhatna, ami a rendőrségnek nagy 
segítség lehetne. Az állománygyűlésen Dr. Pásztor Albert alapos, részletes és 
kritikus tájékoztatást adott az elmúlt időszak eseményeiről és a jövő feladatairól.  
 
Dr. Szinay Attila: A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága kimondta, az 
Alkotmányba ütközik a távhőszolgáltatásról történő leválást megtiltó helyi 
önkormányzati rendelet. Utal arra, hogy 2003-ban és 2004-ben is kiállt a Fidesz 
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amellett, hogy nem lehet jogszabálysértő módon a miskolciakat egy 
szolgáltatás igénybevételére kötelezni. Akkor is úgy látták, hogy a távhő 
szolgáltatást kell versenyképessé tenni. Az akkor még létező Megyei 
Közigazgatási Hivatal is egyetértett velük és az Alkotmánybírósághoz fordult.  
Nem kizárt, hogy újabb leválási hullám indul a városban. Nem mondja, hogy ez 
jó, vagy rossz, hiszen a levált társasházaknak is van elég problémájuk, de 
törvénytelen eszközökkel semmiképpen nem szabad a leválást megtiltani. 
Miskolc város megítélését is súlyosan érinti az Alkotmánybíróság döntése. A 
belváros közepén épülő Makropolisz a lakótelep közepén mentesült a távhő 
kötelező igénybevételétől. Hogyan fordulhatott ez elő? 
Meg lehet természetesen azt is tenni, hogy a városvezetés alkot egy olyan 
rendeletet, ami miatt a bíróságon évekig áll majd megint az ügy, de szerinte 
nem ez a helyes út. 
 
Polgármester: A távhőszolgáltatással kapcsolatos legnagyobb probléma ma 
Magyarországon, hogy a mindenkori kormányzatok nem vállalták fel a 
környezetbarát távhőszolgáltatás pozitív diszkriminálását. Nem érti, hogy az 
egyedi fűtés miért nem rontja jobban a város levegőjét, ez rejtély maradt 
számára. Az Alkotmánybíróság döntését tudomásul kell venniük, ez nem vitás. 
A város 100.000 lakójának érdeke a leglényegesebb. A távhő legyen 
versenyképes, ezt kell szem előtt tartaniuk.  
 
Dr. Szinay Attila: A makropolisszal kapcsolatos kérdése igényli szerinte most a 
gyors választ.  
 
Polgármester: A kérdést megvizsgáltatja, mert számára is sejtelmes, hogyan 
történhetett ez. Megadja a szót Főépítész úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Viszlai József: Egy kis csúsztatás van a dologban, hiszen a Makropolisz 
építési engedélye a távhő rendelet megalkotása előtt keletkezett, ahogy nagyon 
sok közintézmény és panellakás is ekkor tért át a gázfűtésre. Kéri, képviselő úr 
nézzen utána és pontosítsa az általa elmondottakat.  
 
Polgármester: Elégséges ez? 
 
Dr. Szinay Attila: Annyiban nem elégséges, mert rávilágított a 2003-as 
helyzetre. 2003-ban az Avason több társasház is megkísérelte a leválást, de 
valamilyen rejtélyes okból kifolyólag a kérelmeket fél évre félretették még a 
rendelet előkészítésének folyamatában.  
 
Polgármester: Ezt az alig burkolt feltételezést határozottan visszautasítja. 
Megadja a szót a MIHŐ Kft. energetikai divízió vezetőjének. 
 
Móricz József: Magyarországon nem csak Miskolc alkotott ilyen rendeletet, 
számos város rendelkezik hasonló szabályozással. Az csak szerencsétlen 
körülmény, hogy az Alkotmánybíróság Miskolc és Tiszaújváros rendeletét 
kifogásolta első körben. A többi város is hasonlóan gondolkozik, mint 
Polgármester úr, hiszen környezetbarát technológiával előállított fűtési módról 
van szó. A távhő törvény és a vonatkozó végrehajtási rendelete egyaránt 
feltételekhez köti a közüzemi szerződés felmondását, ami jelenleg is igen 
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szigorúan szabályozott. Ha bármelyik lakóközösség úgy gondolja, leválik, 
végeztessen műszaki-gazdasági számításokat. Megvizsgálták a díjtételeket és 
azt tapasztalták, hogy Miskolcon a távhőszolgáltatás hődíja versenyképes az 
egyedi gázfűtés gázdíjával. Az alapdíj jellegű költségeknél van látszólagos 
ellentmondás. A gázszámlában nem szerepel ugyanis például a gázkazán 
karbantartása, az éves kéményvizsgálat, stb.   
 
Kobold Tamás: 2006. második felétől egyre nagyobb ütemben robog a válság 
Magyarországon, a világválság erre csak rátett egy lapáttal. A következmények 
és az időtartam is beláthatatlan. Nyírő Pál képviselőtársa említette a 
Kocsonyafesztivált, ami cirkusz, de mi lesz a kenyérrel? A város népességében 
is meggyengült, ha így folytatódik a tendencia, akkor idén 170.000 fő alá 
csökken Miskolc város lakossága és rövid időn belül Szeged lehet az ország 3. 
legnagyobb városa. A munkavállalási korú lakosság 6000 fővel csökkent az 
elmúlt 6 esztendőben. A legjobban csökkenő korosztály a 25-40 év közöttiek. A 
foglalkoztatási arány 50,6%-os, ami rendkívüli alacsony arányt jelent. 
Polgármester úr tudja, kik azok a foglalkoztatottak? A 68.000 emberből 20.000 
ember heti legalább egy órányi maximum havi 59 órányi munkát végez. 48.000 
ember alkalmi munkavállaló, ők havi átlagban 60 órányi munkavállalásra 
kötelezettek. A munkanélküliségi ráta 12,5%-os, ami a nagyvárosok között a 
legrosszabb. A nyilvántartott munkanélküliek száma 13%-kal haladja meg a 
2002. évi szintet. Mi lesz itt később? A kohászat ebben még benne sincs. A 
foglalkoztatottság alacsony szintjét és a munkanélküliséget maga az 
önkormányzat is gerjeszti. Az utóbbi 6 évben valamivel több, mint 1700 
munkahelyet szüntettek meg.  Kár, hogy Szűcs Erika nincs a teremben. A 
kormány miskolci kötődésű minisztere a válságkezelés mikéntjére azt felelte 
egy újságíró kérdésére, hogy nem tudják még ők sem, hogyan kell csinálni, 
mert menet közben tanulnak. A legvészterhesebb időben most tanuló vezetők 
állnak a kormány mögött. Ez azért nem semmi.  
 
Lenártek András: A DAM helyzetével kapcsolatban elmondja, hogy a 
miskolciakat leginkább az elbocsátások sokkolták. Több ízben javasolta a 
Fidesz, hogy állítsanak fel válságkezelő testületet, de a városvezetés nem 
támogatta indítványukat.  Figyelembe véve a nyilatkozatokat, részt véve a 
krízisbizottsági üléseken a frakció kialakította álláspontját. Úgy látják, hogy az 
elbocsátás tudatos, fondorlatos manőver volt, hiszen a cégvezetés semmilyen 
más alternatívát nem kívánt bevetni.  A DUNAFERR-rel szemben Diósgyőrben 
nem történt semmi. Lehetséges, hogy a jelenlegi tulajdonos újraindítja a 
termelést, de nem túl valószínű. A Fidesz frakció szerint a kohászat teljes 
vertikumát kellene megmenteni és nem egyszerűen a kohászokon kell segíteni.  
A DAM területén dolgozó vállalkozásokkal is gyorsan kell lépni, hogy a 
csődhelyzetet elkerüljék. Véleménye szerint nem állja meg a helyét Szűcs Erika 
miniszter asszony azon megállapítása, hogy a DAM-tól kikerülő embereket 
ezek a vállalkozások majd felszívják. A Válságkezelési Alapból kell segítséget 
nyújtani. A városvezetés Gyurcsány Ferenc kihátrálásához asszisztált. A krízis 
bizottsági ülésen egyébként sok olyan dolgot tapasztalt, ami talán közös 
gondolkodásra is alapot adhat.  
A Fidesz frakció javasolja, a Közgyűlés készítsen egy felterjesztést Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök úrnak, amiben jelezze azt, hogy a borsodi térséget 
jelöljék meg válság sújtotta övezetnek és a kohászatot vertikumával együtt 

 13 



válságágazatként definiálják. Csak így lát esélyt a forrásokhoz jutásra. A 
felterjesztést rendkívüli ülésen meg lehetne a közeljövőben tárgyalni. Kéri, 
Polgármester úr támogassa javaslatukat.  
 
Polgármester: A vélemények közel állnak egymáshoz. Abban megegyeztek, 
hogy két levél megy, egy a DAM-hoz és egy a miniszterelnökhöz. Ha nagyon 
igényli a Közgyűlés, összehívhatnak egy olyan megbeszélést, ahol együttesen 
írnak egy levelet, de jobbnak tartaná, ha az elkészült levelet a frakciók az 
elküldés előtt véleményeznék és ha szükséges együttesen módosítanak rajta. 
Az alapvető probléma az, hogy a tulajdonosi csoport nem adott egyértelmű 
választ. Dunaújváros és Diósgyőr érdekei szembe mennek egymással. A 
csoport Diósgyőr terhére old meg munkaerő problémákat Dunaújvárosban. Ez 
politikailag elfogadhatatlan.  
 
1. napirend tárgya: Javaslat a 2008. évi önkormányzati költségvetés 

előirányzatainak módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az államháztartás működési rendjét a többször módosított 
217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet szabályozza. E jogszabályban 
szerepel, hogy az önkormányzatoknak költségvetésüket érintően az évközi 
változásokat negyedévenként, de legkésőbb december 31-i fordulónappal, a 
költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően kell átvezetni a költségvetési 
rendeleten. 
A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetését legutóbb a 2008. 
decemberi ülésén módosította a III. negyedéves költségvetési korrekció 
elfogadásával. Ezt követően történtek még olyan változások – saját bevétellel 
fedezett előirányzat változások, központi költségvetésből juttatott források, 
technikai jellegű előirányzat módosítások a Polgármesteri Hivatal és az 
intézmények között – melyek a költségvetési rendelet módosítását indokolják. 
Az előterjesztés az előző évekhez hasonlóan a 2008. évi eredeti és záró 
előirányzatokat mutatja be feladatonként. A költségvetés jóváhagyását 
követően az év folyamán többször módosultak a költségvetési előirányzatok. 
Elsőként a 2007. évi pénzmaradvány épült rá a költségvetésre, majd ezt követte 
az I. félévi, illetve a III. negyedévi költségvetési korrekció.  
Mindezek következtében a költségvetés főösszege év végére az induló 50,5 
milliárd Ft-ról 73,2 milliárd Ft-ra változott, amely 22,7 milliárd Ft növekedést 
jelent.  
Az előirányzat változások jellege az alábbiakban foglalható össze: 
 Az előző évről áthúzódó előirányzat maradványok hatása sok feladatot 

érintett, összességében 10,1 milliárd Ft-os összegben. A feladatokat 
tételesen a 2007. évi zárszámadás részletezte. 

 Év közben az Önkormányzat 2008-ban is jelentős nagyságrendben 
részesült a központi költségvetésből különböző jogcímeken 
támogatásban. Mindemellett számottevő a különböző feladatokra célhoz 
kötötten kapott átvett pénzeszközök összege is. Ezek az úgynevezett 
bevétellel fedezett módosítások, melyek a költségvetés bevételi-kiadási 
főösszegét jelentős összeggel növelték meg év közben (ilyenek pl. a 
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 A saját hatáskörű, ugyancsak bevétellel fedezett előirányzat 
módosításoknak köszönhetően az intézmények költségvetése is 
számottevően emelkedett az év folyamán (különböző átvett pénzek, ÁFA 
visszaforgatás). 

 Az év folyamán több esetben került sor úgynevezett „technikai” jellegű 
előirányzat módosításokra is. Ezek következtében év végére a működési 
kiadásokat illetően több feladatnál a Polgármesteri Hivatalban tervezett 
előirányzatok csökkentek, ugyanakkor a feladatokat ellátó intézményeknél 
ezzel egyidejűleg nőttek. Ilyenek pl. a teljesség igénye nélkül: 

- érettségi, szakmai vizsgák díja, 
- kiemelt munkáért járó juttatás, 
- intézményi diáksport támogatása, 
- különböző kulturális és sport rendezvények támogatása, stb. 
 Néhány, utolsó negyedévet érintő jelentősebb előirányzat módosításról 

szól. Egyrészt a költségvetési főösszeget közel 1,3 milliárd Ft-tal növelte, 
hogy rendeletmódosítás miatt a MIK Zrt. bérleményszolgáltatással 
kapcsolatos kiadásait a költségvetésen át kell futtatni. Ugyanakkor 
csökkenést eredményezett, hogy a Hejőpapiban befejeződött új 
hulladéklerakó összköltsége kevesebb lett, mivel a beruházás futamideje 
alatt az euró árfolyama kedvezőbben alakult. További csökkentő tényező, 
hogy egyes szociális segélyezési formáknál év végén az előirányzatokat a 
ténylegesen igénybe vett állami támogatáshoz kell igazítani. 

 Mindezek mellett az előterjesztésben szerepel néhány egyéb módosítási 
javaslat is. E javaslatokat a néhány saját bevételnél – helyi adók, illetékek, 
kamatbevételek – realizált számottevő bevételi többlet tette lehetővé. E 
bevételi többletek lehetővé teszik például, hogy az eredeti 
költségvetésben működési feladatokhoz beszabályozott 200 millió Ft-os 
működési hitelt kiváltsuk saját bevétellel, így előirányzati szinten is töröljük 
a működési hitelfelvételt. 

 
Az előirányzatok tételes teljesítéséről a zárszámadás keretében tájékoztatják a 
Közgyűlést.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

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

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

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 2 nem szavazat mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

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

 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Garamvölgyi Attila: Költségvetést tervezni egy jól működő gazdaságban, erős 
alapokon álló városban is komoly, egyeztetést igénylő nehéz feladat. A válság 
Miskolcot is elérte, így még nehezebb a feladat megoldása. A kedvezőtlen 
folyamatok kimenetelét nem lehet még tudni.  
 
Polgármester: Képviselő úr hozzászólása inkább a költségvetést érinti, nem 
ehhez a napirendhez kapcsolódik. 
 
Garamvölgyi Attila: Akkor majd a második napirendnél folytatja hozzászólását. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására 
Javaslat az élelmezési nyersanyagköltség 
megállapítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeit változatlanul döntő 
mértékben meghatározza a központi támogatás nagyságrendje, hiszen a 
bevételek döntő hányada a központi költségvetésből származik. 
Az önkormányzati forrásszabályozásban 2009. évben sem következett be 
alapvető változás. Az önkormányzatokat a személyi jövedelemadóból továbbra 
is 40% illeti meg, melyből az alanyi jogú rész 8%, míg a fennmaradó 32% 
normatív módon jut el az önkormányzatokhoz.  
▪ Az állami támogatások és hozzájárulások is alapvetően a korábbi években 

alkalmazott elvek szerint illetik meg az önkormányzatokat.  
▪ Az önkormányzatok gépjárműadóból való részesedése változatlanul 

100%. 
▪ A munkaadókat terhelő TB járulék mértéke továbbra is 29%, melyből 24% 

a Nyugdíjbiztosítási Alapot, 5% az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg. A 
tételes egészségügyi járulék mértéke továbbra is 1.950 Ft/fő/hó. 

A 2009. évi költségvetési javaslatot a költségvetési törvényben meghatározott 
feltételrendszer, valamint a költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvek 
alapján készítették el. A javaslat összeállításánál elsődlegesnek szempontként 
kezelték a törvényben előírt, valamint a Közgyűlés által vállalt kötelezettségeik 
teljesítését. 
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Forrásaik tervezett nagyságrendje hitelek nélkül 44,6 milliárd Ft, melynek 
kiegészítésére 2,4 milliárd Ft bankhitel igénybevételével számolnak. Ebből 
működési hitel 200 millió Ft, fejlesztési hitel 2,2 milliárd Ft. A javasolt előirányzat 
3,6 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évitől. Ebben alapvetően szerkezeti 
változások játszanak szerepet. Jelentős mértékben csökkentette az 
előirányzatot mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a Miskolci Egészségügyi 
Központ nonprofit kft-vé alakulása, valamint a 13. havi illetmény felfüggesztése. 
Növelte ugyanakkor a MIK Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos 
tevékenységének költségvetésbe történő beemelése. 
A bevételek között változatlanul a legjelentősebb tétel az állami támogatásokból 
és hozzájárulásokból tervezett 16,3 milliárd Ft. Átengedett központi adókból 8,7 
milliárd Ft illeti meg az Önkormányzatot. 
Tervezett saját bevételeik között a meghatározó nagyságrendet a helyi adókból 
előirányzott 8,7 milliárd Ft-os összeg képviseli. A gazdasági válsággal 
összefüggésben helyi adóbevételeik egy része bizonytalanná válhat. 
Mindezekre tekintettel az előterjesztésben emiatt 150 millió Ft céltartalék 
képzését javasoljuk. Emellett a válság okozta bizonytalanság kezelésére, a 
felhasználható előirányzatok korlátozására előterjesztői módosító indítványt 
nyújtott be, melyet képviselőtársai is megkaptak.  
Bevételi oldalon említést érdemel még, hogy a 2009. évre tervezett fejlesztési 
nagy projektekhez kapcsolódóan a 2007-ben kibocsátott kötvény forrásából 
előző évi pénzmaradvány kiegészítéseként igénybe vesznek 2,7 milliárd Ft-ot. 
A kiadások tervezett nagyságrendje 47 milliárd Ft. Ebből 82% működési 
feladatok fedezetéül szolgál, a felhalmozási kiadások részaránya 13,6%. 
Tartalékok képzésére 0,7% javasolt, míg adósságszolgálati kötelezettségeik 
teljesítésére 3,7% szolgál. 
A kiadási előirányzatok meghatározásánál tételesen felülvizsgálták feladataikat, 
elsősorban az önként vállalt feladatok vonatkozásában. Forráslehetőségeikre 
és a már jelzett bizonytalanságra tekintettel alapvetően a 2008. évi szinten 
javasoljuk biztosítani az előirányzatokat, illetve több esetben az előirányzatok 
mérséklésére tesznek javaslatot. 
A 2009. évi költségvetés sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők 
vonatkozásában bérfejlesztésre fedezetet nem tartalmaz, a költségvetési 
törvénnyel egyezően. A költségvetési javaslatban 12 havi illetménnyel 
számoltak, a havonta fizetett kereset kiegészítés fedezete év közben épül majd 
be előirányzati szinten a költségvetésekbe. 
Az intézményi dologi kiadásoknál 5 %-os emelkedést számszerűsítettek az 
energia áremelkedésekre, valamint április 1-jétől 10 %-os élelmezési 
normaemeléssel számoltak. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is 
biztosítottak fedezetet a lejárt szállítói állomány egy részének kezelésére az 
intézményi gazdálkodási körben. 
Előzőeken túlmenően az egyes funkciókhoz tartozó intézményi költségvetések 
összeállításánál számszerűsítették a 2008. évben végrehajtott, illetve 2009. 
évre tervezett feladatváltozások hatását. Itt alapvetően két funkció érdemel 
kiemelést. Az egészségügyi ágazatnál a kiadások vonatkozásában jelentős 
torzító hatással bír a Miskolci Egészségügyi Központ nonprofit kft-vé alakulása 
március 1-jétől. Ez a kiadási szintet jelentősen csökkenti. Az oktatási ágazatnál 
pedig a Miskolc Városi Sportiskola nonprofit kft-vé alakulása okoz szerkezeti 
változást. Mindemellett valamennyi ágazatot érinti a 13. havi bér 
felfüggesztésének hatása bevételi, kiadási oldalon egyaránt. 
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A Polgármesteri Hivatal működési feladatait illetően három területre tér ki. 
Változás az előző évhez képest, hogy 2009-től alapvetően átalakul a szociális 
segélyezési rendszer és ezzel párhuzamosan a közcélú foglalkoztatás 
rendszere is. Ennek hatására a közcélú foglalkoztatásnál közel 450 millió Ft-os 
növekmény jelentkezik. A vagyongazdálkodási funkció jelentős növekménye az 
előző évhez képest pedig a már jelzett bérleményszolgáltatás kiadásainak 
költségvetésbe történő beépítésével függ össze. 
Felhalmozási kiadásokra az előző évitől 400 millió Ft-tal magasabb 
nagyságrend, összességében 6,4 milliárd Ft felhasználása javasolt. Az 
előirányzatból alapvetően a leszerződött feladatok, a már elnyert, illetve 
folyamatban lévő pályázatok 2009. évi fedezetszükséglete, valamint a 
Közgyűlés által 2008. évben a 2009. évi költségvetés terhére vállalt 
kötelezettségek fedezete biztosítható.  
A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb feladat: 
 Elkezdődik az Európai Uniós támogatással megvalósuló Miskolc városi 

villamosvasút fejlesztése. 
 Befejeződik a Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 

rekonstrukciója címzett támogatás felhasználásával.  
 Tovább folytatják az előző években elkezdődött Diósgyőri stadion 

rekonstrukcióját. 
 A jelentős központi támogatással megvalósuló versenyuszoda építése a 

Miskolci Egyetem területén befejeződik. 
 Ez évben is tovább folytatják az előző években elkezdett 

energiaracionalizálási programot. 
A beterjesztett költségvetési javaslat szigorú, takarékos gazdálkodást követel 
meg valamennyi gazdálkodó egység vonatkozásában.  
A napirendhez előterjesztői módosító indítványokat nyújtott be, melyeket 
képviselőtársai is megkaptak. 
Kéri az előterjesztés megtárgyalását, majd azt követően a rendelet 
megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

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

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

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Dr. Hardonyi András: Szóbeli kiegészítésében elmondja, újabb 
nagyberuházásra tehetnek pontot idén, nevezetesen a Semmelweis 
Kórház szülészeti osztályának kivitelezéséről van szó. Külön soron 
szerepel a fiatal lányok részére adandó védőoltásra fedezet. Fél év alatt 
kell 3 egységben megkapnia az érintett lányoknak az oltást. A hármas 
csomag 90.000 Ft-ba kerül. Egy védőoltást az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány, egyet az önkormányzat áll. A harmadikat kell csak a szülőknek 
állniuk.  

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 
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 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával együtt 
támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A költségvetés 
tervezése a decemberben elfogadott koncepcióval kezdődött. A legfontosabb 
feladat a város működőképességének biztosítása. A Polgármesteri Hivatal 
önként vállalt feladatait is felül kellett vizsgálni a gazdasági válság tükrében. Az 
intézményekben is takarékossági intézkedési tervet kellett véghez vinni a 
kiadások csökkentése érdekében. Ezzel egyidejűleg a saját bevételek 
növelésének lehetőségeit is vizsgálták. A központosított közbeszerzésekben 
rejlő megtakarítási lehetőségeket emeli ki. A pályázati tevékenységnek 
elsődlegesnek kell lennie. Az OrganP kiterjesztése valamennyi intézményre az 
év fontos feladata.  
Az előző évekhez képest vannak változások. Az állami költségvetés 
irányelvként határozta meg, hogy EU-s pályázati forrásokat kell az 
önkormányzatoknak keresni. Az Út a munkához program keretében a tartósan 
munkanélkülieket tervezik a közfoglalkoztatásba bevonni. Ez megjelenik a 
költségvetésben is. Az Új tudást, műveltséget mindenkinek felzárkóztatási 
kormányprogram kiadásai átfutnak az önkormányzaton is. Az ingyenes 
étkeztetés köre bővül. A költségvetés továbbra is a kistérség keretében 
ellátandó feladatokat favorizálja. A helyi közösségi közlekedés támogatása 
megmaradt, akárcsak az útburkolat javítása központi tétel. Bérfejlesztésre nem 
kerül sor a közszférában.  
44,5 milliárd Ft bevétellel és 2,4 milliárd Ft hitelfelvétellel számol a költségvetési 
javaslat. A kötvénykibocsátásból 2,7 milliárdot pénzmaradványként vesznek 
igénybe. 200 millió Ft-os működési hitellel, tartalékként megjelenítve. 2,2 
milliárd Ft-os fejlesztési célú banki hitellel számolnak, ami leginkább a 
panelprogramhoz köthető. A válság hatására tekintettel 150 millió Ft-os 
céltartalékot képeztek. A versenyuszoda működtetési költségeivel is számoltak.  
Az önkormányzat a különböző területekhez saját adóbevételeiből tesz, hogy 
azok is működőképesek legyenek. A szociális, az oktatási és a kulturális 
területet emeli ki, amelyek támogatása összesen 7,7 milliárd Ft.  
Az elmúlt napokban megjelent sajtóban az ellenzék koncepciótlannak minősíti a 
költségvetést. Minden ellenzéki módosító arról szól, mire költsenek többet, vagy 
hogyan csoportosítsák át egyik választókerületből a másikba a meglévő 
keretösszeg egy részét. A kátyúzással kapcsolatos módosítóban van számszaki 
probléma is (egyébként azt javasolja az indítvány, hogy egyenlő összeg jusson 
választókerületenként kátyúzásra), mivel nem sikerült két számot pontosan 
összeszorozni. Szerepel az is a javaslatban, hogy a módosítás nem igényel 
további anyagi forrást, pedig a számítás mutatja, hogy többlet keletkezik a 
kiadási oldalon úgy, hogy a bevételi oldalon nem pótolják. Azt is javasolja az 
ellenzék, hogy a közvilágítást csökkentsék 5%-kal, de azt nem jelöli meg melyik 
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területre gondolt, ráadásul a keletkező forrást az idegenforgalomra tervezi 
fordítani. A Békás tóval kapcsolatos módosítót, az SZDSZ és az Ifjúsági, 
Szociálpolitikai és Sport Bizottság javaslatát támogatja az MSZP frakció.  
 
T. Asztalos Ildikó: Az SZDSZ frakció álláspontját ismerteti. A költségvetés új 
helyzetben találta a várost, a gazdaságot és talán az egész országot is. A 
frakció többször tett takarékosabb költségvetésre javaslatot, ezért pozitívan 
értékeli az előterjesztői módosítóban indítványozott zárolást. Minden hivatalban, 
minden cégnél megfontolt, takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatni. 
Eddig is ez lett volna az alapfeltétel, de sajnos nem mindenütt valósult meg. A 
munkahelymegtartásra kell a hangsúlyt helyezni.  
A válság periodikusan ismétlődik. Azok az országok gazdálkodnak jól, akik a 
válságciklusokra felkészülnek. Sajnos ez Magyarországnak nem sikerült. 
Fontos azonban, hogy a nehéz kihívásokra megpróbáljanak választ adni. Az 
energiahatékonyság sok kívánnivalót hagy maga után, ezért ezzel a témával 
sokkal hatékonyabban kell foglalkozni. Sok szakember a válságból kivezető 
egyik útnak az energiaracionalizálást és az új utak keresését tartja, másiknak 
az oktatást. Sok esetben az alapismeretek elsajátításával és a szakmunkások 
felkészültségével is komoly problémák vannak. A közvilágítás 600 milliója 
valóban komoly tétel. Nem a szolgáltatást kell csökkenteni, hanem a 
szolgáltatás igénybevételére kell módozatokat találni más rendszerekből, 
hiszen az nem jó út, hogy legyen sötét a város egyes részein. A Közgyűlés 
felelőssége abban van, hogy a Holdingtól is számon kérje a gazdálkodást.  A 
működési célú hitel minden évben megjelenik a költségvetésben, ezzel 
tisztában van, de nem tartja jónak.  
A távhő rendszernek vannak anomáliái Miskolcon is. A város támogatására 
készült el a kombinált ciklusú erőmű. A hatékonyság és a jó működés sok pénzt 
tud megtakarítani.  
Az SZDSZ frakció javasolja, hogy a képviselőtestület működési költségeinek is 
bizonyos típusú visszafogását valósítsák meg.  
Tájékoztatja a testületet, az SZDSZ frakció módosító indítványt nyújtott be, 
melyet ismertet. 
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Barack Obama 
tegnapi beszéde kiverte a biztosítékot az országban, hiszen azt mondta, hogy a 
legnagyobb baj Magyarországon és Ukrajnában van. Valószínű Obama onnan 
jobban látja a helyzetet, mint sokan itt helyben. A költségvetés nem ad 
semmilyen választ a gazdasági válság okozta problémákra. Nehéz 
összehasonlítani az előző évek keretszámaival a mostaniakat, de az eltérések 
kiküszöbölésére is van módszer. Megállapítható, hogy 1 milliárd Ft-tal nőtt a 
költségvetési pozíció, ami 2%-os növekedést jelent. Mire lehet ez elég ilyen 
infláció mellett? Valószínű jóval kevesebb feladat elvégzésére elegendő csak. A 
helyi adóbevételek 1,1 milliárddal való emeléséből megállapítható, hogy az 
állam semmivel nem ad több pénzt, mint tavaly. Ágazatonként szemlélve a 
dolgokat megállapítható, hogy fűnyíróelv érvényesül, ami nem túl jó üzenet. Az 
oktatási ágazatban az óvodákban, általános iskolákban és a szociális 
ágazatban lehetnek a legnagyobb problémák. Az adósságállomány 32 milliárd 
Ft-ot tesz ki, amiben az egészségügy, a MIK-nél felvett kötvény és a Holding 
adóssága is benne van, de nincs benne a kamat és az a hatás sem, amit a 
devizaárfolyam változása fog előidézni a hitelek visszafizetésekor.  
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A baj nagy, komoly fenyegetettség van az egész régióban. Ha bruttóban nézik 
az adósságállományt akkor is Miskolc vezet és ha egy főre vetítik az értékeket, 
akkor is.  
Nincs olyan biztosíték, ami a válság másodlagos hatásával, a szociális 
problémákkal számol. Kifejezetten igaz, hogy ezen a területen rosszabb a 
helyzet, mint tavaly ilyenkor. A Fidesz-KDNP javaslatát a szociális 
válságkezelési alapra és bizottságra akkor a városvezetés leszavazta. Szilágyi 
Gizella képviselő asszony akkor azt mondta, hogy az intézményhálózat és a 
pénz is rendelkezésre áll.  
A könyvvizsgálói jelentésben szerepel, hogy az igények és lehetőségek 
közelítése lehet a jövő feladata. A biztonsággal kiegészíti. A miskolciak 
életfeltételeinek biztonságáról van szó.  
A Fidesz frakció a költségvetést nem támogatja. 
 
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Az előző 
napirendnél megkezdett hozzászólását folytatja. A válságot járványhoz lehet 
leginkább hasonlítani. Egészen más hatással van a betegség egy erős, 
felkészült immunrendszerű emberre, mint egy lesoványodott, gyenge emberre.  
Az egyik lehet, meg sem érzi, míg a másik, lehet, belehal. Nem egy tőkeerős, 
sikeres vállalkozásokban gazdag város Miskolc.  
Nem tartja jónak az eddigi gyakorlatot, miszerint az ellenzék elmondja, mi miért 
nem jó, mivel nem ért egyet, majd marad minden a régiben.  
Az elnyerhető EU-s források pozitívak, akárcsak a megigényelhető kiegészítő 
támogatás. Az viszont nem jó, hogy az egyre romló gazdasági helyzet sem elég 
ahhoz, hogy megfelelő prioritást kapjon a város élhetősége, a 
munkahelyteremtés, a közbiztonság, az egészségügy és az oktatás.  
Jó az Út a munkához program, de még jobb lenne, ha nem csak út lenne, 
hanem munkahely is. 
Jó, hogy van Új tudást, műveltséget mindenkinek program, de az nem jó, hogy 
az oktatás helyzete válságos és egyre több pedagógus veszíti el állását 
Miskolcon is.  
Az előterjesztésben az olvasható, hogy visszafogott tervezésre van szükség, 
takarékos átgondolt lépéseket kell megtenni. Ehhez képest az látható, hogy az 
adósság tovább nő.  
Az út-, hídfenntartásra, útfenntartásra és kátyúzásra összesen 400 millió Ft jut. 
Talán ez kevés, ha az utak állapotára gondol.  
Környezetvédelemre, vízvédelemre szintén kevés jut.  
Méltánytalanul utolsó helyre került a sport.  
A beruházásokkal kapcsolatban kedvező az, hogy a kétfordulós pályázatoknál 
több esetben is szerencsésen túl vannak az első akadályon. A kérdés, melyek 
lesznek azok a pályázatok, amelyek a foglalkoztatást növelik, segítik az 
idegenforgalom fejlődését, stb. 
Az IVS megvalósításánál végig kellene gondolni, jó-e a sorrend. A belváros 
rehabilitációja keretében a Szent István térre tervezett gigantikus 
bevásárlóközpont bizonyára fontos elem, akárcsak az önkormányzat 
épületének korszerűsítése, de tényleg ezek a legfontosabbak?  
A hitelfelvétel mértéke még mindig nem mondható szerénynek. A három éves 
gördülő tervezés optimizmusával egyetért és bízik a fejlődésben. 
A kis- és középvállalkozók a válság miatt krízisbe kerültek és a támogatásukra 
nem talált fedezetet a költségvetés tervezetében. 
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A költségvetés szerinte elmegy a súlyponti kérdések mellett, ezért a KDNP 
frakció nem támogatja az elfogadását.  
 
Kobold Tamás: Az eddigi hozzászólások többsége a kiadási oldalról szólt, 
ezért hozzászólásában a forrásoldalra helyezi a hangsúlyt.  
A működési- és fejlesztési bevételekről és kiadásokról van egy mérlegtábla az 
előterjesztésben. Kérdése, Polgármester úr tanulmányozta-e ezt a táblázatot? 
Ebben a dokumentumban több év költségvetésének egész tragikuma benne 
van. Hosszú évek alatt képtelenek voltak a forrásteremtő gazdálkodást 
megvalósítani. A könnyebb utat választotta a városvezetés, nevezetesen az 
eladósodást. A tervezett fejlesztések 24%-a történik saját forrásból. A 
hitelfelvételi gyakorlat nem teremt forrást, nem teremt jövedelmet, a kiadásokat 
gerjeszti a működésben. Évek óta a felvett hitelekkel finanszírozzák a korábbi 
hitelek tőke- és kamattörlesztéseit. A fejlesztésekhez köthető összes Áfa és 
kamatbevétel nagyobb részét a működés finanszírozására fordítják. 
Az önkormányzati működés fő problémája az állami források drasztikus 
csökkentésével a feladatok növelése.  
A személyi jövedelem adóval kapcsolatban elmondja, 2007-ben 150 milliárd Ft 
bruttó jövedelemre tettek szert a miskolciak, ebből 29 milliárd Ft adót fizettek 
be. Az SZJA helyben maradó része folyó áron számolva 13%-kal, reálértékben 
40%-kal kevesebb, mint 2002-ben. 2006. óta folyamatosan csökken az SZJA 
átengedett része.  
Az adóssággal kapcsolatban elmondja, hogy 2003. óta a városvezetés 34 
milliárd hosszúlejáratú és 2 milliárd rövid lejáratú adósságot halmozott fel. Az 
összes adósság a hitelek lejártáig 36 milliárd Ft, amiből 2,6 milliárdot 2008-ig 
törlesztettek.  
Válságos időkben annyit kér a városvezetéstől, ha használni nem tud, legalább 
ne ártson. 
 
Csutorás Géza: Az elmúlt héten a Parlament az önfeloszlatásáról szavazott. A 
kormánypárti képviselők természetesen leszavazták az indítványt. Dr. Pásztor 
Albert ügye kapcsán olyan országos ismeretségre tett szert Polgármester úr, 
amilyet a parlamenti hozzászólásaival nem sikerült elérnie. A politikai üzenete 
az volt ennek az eseménynek, hogy a miskolciak összefogtak. Most kellene 
valóban összefogni és véget vetni annak az őrült ámokfutásnak, amit hetedik 
éve művelnek a kormánypárti képviselők. Már régen Euróban számolhatnának 
a kormánypártiak „böszmesége” nélkül. Véleménye szerint nem hazudtolták 
meg magukat, a párthoz hűek maradtak, de a választópolgáraikat elárulták. 
Bízik abban, a választópolgárok nem felejtenek.  
 
Polgármester: Ebben bíznak ők is.  
 
Fábián István: Tájékoztatja a testületet, hogy több módosító indítványt is 
benyújtott, melyeket ismertet. Az első javaslata az ösztöndíj pályázat 
keretösszegének megemelésére vonatkozik. Egyre több a rossz anyagi 
körülmények között élő tehetséges fiatal, akik nehezen, vagy egyáltalán nem 
tudják finanszírozni a tanulmányaik költségeit.  
A másik két indítványa az Avast, az infrastrukturális beruházás rovatot érinti. 
Parkolót és közösségi tér kialakítására tesz javaslatot.  
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Sebestyén László: Visszatekintéssel kezdi hozzászólásait. A választókerületét 
érintő problémákról az első levelet 2006. november 15-én adta be az 
önkormányzathoz. Azóta 14 darab levelet küldött. Ezek mindegyike tartalmazza 
azt a módosító javaslatot is, amit a mostani előterjesztéshez nyújtott be. Három 
éve ugyanazok a választókerület problémái. Az ivóvízellátással kapcsolatos 
problémákat ezúttal nem is fogalmazta meg az indítványban. Tisztességes, 
adófizető, dolgozó emberek laknak a hivatkozott utcákban. Felsorolja az érintett 
utcákat. 1380 méterről van szó, ami 3 éve húzódik és valóban 50 millió Ft-ot írt 
fedezetként.  
 
Szűcs Tamás: A költségvetés oktatási fejezetéhez szól hozzá. 18 milliárdról 17 
milliárdra csökkent az előirányzat, amiből látszik, hogy igen nagy érvágás ez az 
oktatási rendszernek. Az oktatás költségeinek 60%-át fedezi az állami 
normatíva. A gyermeklétszám csökkenése és az állami finanszírozás 
átalakulása is magyarázza a százalékos megosztást. Ma tárgyalják a fejlesztési 
tervet is. Az anyag kínosan kerüli az anyagi elszámolást, hogy mi mibe fog 
kerülni a következő tanévben. Nehéz így képet kapni a városvezetés terveiről. 
A két anyagból sem kapott választ erre. Hiller István azt mondta, hogy az állam 
átveszi az intézményeket, oktatási feladatokat. Vannak kétségei ezzel 
kapcsolatban. Nem tudja, a szegény állam hogyan segíthet a szegény 
önkormányzatokon.  
 
Tavaszi Zsolt: A 10. sz. választókerületet érintő – a Fidesz frakció által jegyzett 
- módosítókról szól néhány szót. Sajnálja, hogy nincs jelen Orosz Lajos 
alpolgármester úr. Minden választókerületben van olyan feladat, amit nem lehet 
a 8 millió Ft-os fejlesztési alapból megoldani. A 10. sz. választókerületben ilyen 
probléma a Népkert. Orosz Lajos alpolgármester úr annak idején azt mondta 
halott terület, nem járnak már oda az emberek. Igenis járnak az emberek a 
Népkertbe. 2002. óta egyetlen Ft fejlesztési pénz nem jutott. Azt elismeri a 
Sportcsarnokot fejlesztették. A Népkert használhatóságához egy ivókút 
kialakítása szükséges. 
Az intézményi struktúra vonatkozásában a városvezetés költséghatékonyságra 
törekvését nem érzi.  
Egyébként javaslatait három éve mindig beadja, de még soha nem fogadtak el 
belőle egyetlen indítványt sem.   
 
Kocsis Levente: Több módosító indítványt is benyújtott, melyeket ismertet. 
Javasolja, hogy a városmarketingre több pénzt fordítsanak. Az Idegenforgalmi 
Alap vonatkozásában aránytalannak tartja, hogy 76 millió Ft idegenforgalmi 
adóbevételt várnak, addig 8 millió Ft-ot pályázhatnak vissza a vállalkozások. A 
kátyúzás, út- és hídfenntartás vonatkozásában benyújtott módosítója arra 
vonatkozik, hogy a rendelkezésre álló összeget egyenlő arányban osszák el a 
választókerületek között. 
A harmadik módosítója a Békás tóra vonatkozik. Több ízben kérte Orosz Lajos 
alpolgármester urat, hívjon össze egyeztetést a témában. Az indítványát 
visszavonja. Kéri Polgármester urat, minél előbb hozza tető alá az egyeztető 
tárgyalást.  
 
Doszpoly Orsolya: 10 millió Ft-ot kér pluszba az adósságkezelésre módosító 
indítványában. Az emberek nehéz helyzetbe kerülnek nap, mint nap a 
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gazdasági válság hatására. A családok a közüzemi számláikat nem, vagy csak 
nehezen tudják befizetni.  
 
Kovács Józsefné: A szilárd útburkolatokra fordítható összeggel kapcsolatban 
a Pénzügyi Bizottság is heves vitát folytatott le. Tudomásul kell venni azonban, 
hogy a pénzügyi helyzet szűkös. A kérések valószínűleg indokoltak, de van egy 
összeg, amiből lehet gazdálkodni. Sebestyén László képviselő úr által kért 
utcák valamennyi választókerületben megtalálhatók, természetesen más 
elnevezésekkel. A választókerületi alapból is lehet bepótolni a fejlesztési 
alapba, ha további felújításokat akarnak a képviselők abszolválni.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Fedor Vilmos 
alpolgármester úrnak, reagáljon az oktatással kapcsolatos kérdésekre.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az elhangzott számok valóban igazak, csak 
nem olyan összefüggésben. Az oktatási intézményhálózat költségvetéséből 
valóban 1 milliárd Ft hiányzik. Nem helyi döntés volt ez. Országos döntés 
értelmében, a pedagógusoknak járó 13. havi illetmény elvonásáról van szó. 
Idén, a tervek szerint plusz kiadást terveznek például az Avasi Gimnázium 
épületbővítésénél. Tanulócsoportok változásáról is szó van, amiről egy későbbi 
napirend keretében tárgyalnak. 92 millió Ft-tal csökken a költségvetés, mert a 
MISI nonprofit kft-vé alakult, 7 millió Ft-tal pedig azért, mert a DSM Kht. részére 
megtörtént a sportpályák átadása. A jelenlegi helyzetben a kiadásokat szinten 
akarják tartanák. A 13. havi juttatás összege felfüggesztésre került, nem 
szerepel sem bevételi, sem kiadási előirányzatként.  
Az elmúlt három évben komoly fejlesztések történtek az oktatás területén. A 
Diósgyőri Gimnáziumot, az Avasi Gimnáziumot, a Ferenczi Szakközépiskolát, a 
MITISZK központ kialakítását emeli ki. Az elmúlt 3 évben 4 milliárd 307 millió 
Ft-ot fordítottak a miskolci oktatás fejlesztésére.  
 
Polgármester: A vitában több esetben elbeszéltek egymás mellett. Miskolc 
piacait hozza példaként. Elég ramaty állapotú piacai voltak a városnak. Úgy 
látja, hogy a piacok megújultak. Lehet arról vitatkozni, szabad volt-e ebbe 
belevágni, hiszen növelte az adósságállományt. A panelprogram is növeli az 
adósságállományt, mégis érdemes volt belefogni. Magyarországon sajnos a jó 
hír, nem hír. Ha valaki becsületesen neveli a gyermekeit nem hír, ha balhé van, 
az nagyot szól. A „ne ártsunk” nagyon aranyos, de majd a választók eldöntik 
ártottak-e, vagy használtak. A Kocsonyafesztivált cirkusznak minősítették az 
előzőekben. Szerinte a miskolciak, a vendégek, a szállásadók és a vendéglátók 
is jól érezték magukat. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
van korszerű ipari parkja a városnak. Mostanában a termelő-beruházási szekció 
is kivár.  Másik kérdés, kapnak-e elégséges kormányzati támogatást.  
Miskolc iskolái a legkeresettebbek voltak valamikor. Nem akarja a 
pedagógusokat megbántani, de sok általános iskolából kikerülő gyerek 
funkcionális analfabéta.  
Magyarország nem tudta keresztülvinni a régiók létesítését, ezért mindenki 
Budapesttel tárgyal. Arról neki megvan a véleménye, hogy Budapesten 
döntenek például egy miskolci bölcsődéről. Az európai elv két lábbal felrúgása 
ez, mert az illetékesnek fogalma sincs, miről hoz döntést.  
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A szennyvíz kezelést, csatornázást, ha befejezik, az minden pénzt megér, 
hiszen ebben a kérdésben a legnagyobb problémát a zárványok okozzák.  
A fedett uszoda létesítését is lehet kritizálni, de Miskolcnak nagyon nagy 
szüksége van uszodára. A sporttal kapcsolatban elmondja, több sportágat is 
támogat a város. Az utakra vonatkozó kérések jogosak, de a lehetőségeik 
korlátozottak. Megköszöni azokat a hozzászólásokat, amelyek minden indulatot 
mellőzve a takarékosságot célozták.  
 

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

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

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

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

 
4. napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati fenntartású általános 

iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget a 
rendelet megalkotásával. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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5. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési 
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítására és a hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A Közgyűlés 2008. október hónapban tárgyalta 
a Miskolci Regionális hulladékgazdálkodási projekt zárásáról és az előttük álló 
feladatokról szóló beszámolót.  
Nyílt közbeszerzési kiírásra került sor 2008. október 17-én, melyre két ajánlat 
érkezett, amelyből az értékelő bizottság az AVE Miskolc Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. ajánlatát tartotta kedvezőbbnek. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 
egyeztetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fentiek figyelembe vételével 
az AVE Miskolc Kft-t javasolta kihirdetni a közbeszerzési eljárás nyerteseként.  
A 2008. december 22-én megkötött szerződés eleget téve a mai hatályos 
jogszabályoknak, a régi szerződéshez képest sokkal részletesebben 
szabályozza az önkormányzatok és az üzemeltetők feladatait, kötelezettségeit.  
Az új hulladékkezelési, közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés megkötését 
minden egyes – a Miskolci Konzorciumban résztvevő, tagsági és tulajdonjoggal 
rendelkező – önkormányzat képviselő testületének is - az előírások értelmében 
- a szerződés aláírását követő 90 napon belül jóvá kell hagynia.  
Ezzel egyidejűleg - mivel a szerződés részletességénél fogva több helyen érinti 
a vonatkozó rendeletet - egy módosított települési szilárd-hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló rendeletet kell alkotniuk, amely összhangban van az új 
hulladékkezelési, közszolgáltatási és üzemeltetési szerződéssel.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosítójával 

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.  

 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Sebestyén László: A 21. században a hulladékkezelés kiemelt feladat. A 
társaság szolgáltatása megfelelő. Nem gondolta volna, hogy közel 100 oldalas 
rendeletet kell alkotni a témában. A hulladékgyűjtő kritériumai szigorúan 
meghatározottak és rögzítve van az is, hogy guberálni tilos, de semmilyen 
szankciót nem rendel a szabályszegéshez. Az illegális lerakók azon túl, hogy 
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rondák, higiéniai szempontból is veszélyesek. A guberálás utáni szelekcióból 
megmaradt szemét gyarapítja az illegális lerakókat. Javasolja, hogy építsenek 
be a rendeletbe szankciót. Minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak, 
betartatnak belőle. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító indítványa 
megegyezik képviselő úr által elmondottakkal.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Belvárosi Településrészi Önkormányzat 

létrehozására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
alapján a képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában – 
településrészi önkormányzatot hozhat létre.  
Tekintettel arra, hogy új településrészi önkormányzat létrehozására merült fel 
igény, a SZMSZ-t ennek megfelelően módosítani kell.  
Mivel a létrehozandó Belvárosi településrészi önkormányzat területe a 15. sz. 
választókerületéhez igazodik, az SZMSZ 57. § (2) bekezdésének megfelelően a 
Közgyűlésnek nem kell a lehatárolásról külön határoznia. 
A településrészi önkormányzat tagjainak javasolja az alábbi személyeket:  
 
Elnök: Nyírő Pál 
Tagok: Gápelné Tóth Rózsa  

Fehér Norbert  
Garamvölgyi Attila  
Dr. Ignácz Dávid  

 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: 1994. óta önkormányzati képviselő a Belvárosban. 2006-ban 
jelentős változást okozott az egyik választókerület megszűnése, illetve 
területének felosztása a környező választókerületek között. Így 
választókerületében is bővültek a feladatok ezért jogos igény a 
részönkormányzat létesítése.  
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Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Ebédszünetet 
rendel el. 

--- Ebédszünet után. --- 
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 

 
8. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013. évi 
felülvizsgálatára 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Néhány hírrel ellentétben nem készül a város 
az iskolák és oktatási intézmények teljes átalakítására. Az azonban nem 
hagyható figyelmen kívül sem Miskolcon, sem más városban, hogy a 
gyermeklétszám csökken. Az ország több pontjáról érkeznek olyan hírek, hogy 
a gyermeklétszám csökkenés miatt a fenntartható intézményrendszer 
újragondolását követeli. Sokan mondják azt, hogy az oktatás és a kultúra 
területéről nem lehet elvonni, hiszen ezek a részek jelentik a jövőt.  
Ilyen megfontolások alapján kezdték el a miskolci oktatási rendszer 
újragondolását a fenntarthatóság szellemében. Tavaly október végén 
felkeresték az összes intézmény vezetőjét és az illetékes szerveket is.  
Az oktatásban a színvonal nem változhat, ez alapelv volt. Valamennyi független 
szakértő ezzel egyetértett. Az óvodák esetében lehet tanügyi, igazgatási 
integrációról beszélni. Valamennyi intézményvezetővel lefolytatták a szükséges 
egyeztetéseket. A vezetők támogatták a javaslatot. Nincs személyi érintettség 
és vezetői sértettség sem. Az általános- és középiskolák vonatkozásában 
csoportszám változásról van szó. Összesen 69 pedagógust érint az 
újragondolás. Kérte az intézményvezetőket, hogy elsősorban a nyugdíjasok 
felmentésével oldják meg ezt a problémát. Az alkalmazottak körében 124 fővel 
csökken a létszám. 193 főt érint tehát az átszervezés. 
Az intézmények karbantartási munkálatainak szerevezését is átalakítják. 
Jelenleg minden intézményben vannak a feladatot ellátó szakemberek. A 
gazdaságossági, racionalizációs szempontokat figyelembe véve arra tesz 
javaslatot, hogy három egységbe szervezzék az összes intézmény 
karbantartási munkáit.  
Az iskola fegyelmezési lehetőségit, a biztonság megteremtése fontos 
szempont. Erre tekintettel egyedi megoldásban gondolkodnak, a pedellusi 
funkció újraélesztését jónak tartaná.  
Hivatalból a szükséges véleményeket megkérték. Valamennyi állásfoglalás 
jónak tartotta a szakanyagot és támogatásáról biztosította a Közgyűlést.  
Tájékoztatja a testületet, hogy miniszterelnök úrnak átadtak egy javaslatot, 
amikor Miskolcon járt. Miniszterelnök úr támogatását jelezte. 
A Pedagógusok Szakszervezete kritikusan véleményezte az anyagot és azt 
kérte, hogy háttérszámításokkal kiegészített dokumentumot is mellékeljenek az 
előterjesztéshez.  
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A független szakértői véleményt is megkérték. A vélemény tartalmazza, hogy a 
demográfiai, gazdasági hatásokra az önkormányzatnak meg kell találnia a 
választ.  
A kiegészítést táblázatok kivetítésével zárja, melyben bemutatja a létszám 
folyamatos csökkenését és az ehhez képesti magas pedagóguslétszám 
fenntartását, hiszen eddig is az álláshelyek megtartásáért küzdöttek. 
Az utolsó három évben mintha stagnálna a gyermekszületések csökkenése, de 
nyilván évek kellenek, mire ők megjelennek az oktatási rendszerben. 
A pedagógus elbocsátások nem követik a tanulói létszám csökkenését. A 
középiskolák regionális beiskolázással működnek, de ennek ellenére itt is 
látszik visszaesés.  
Érdekes az álláspontok ütköztetése. A szakszervezetek büszkék arra, hogy 
kivívták az 50%-kal magasabb bért. A Parlamentben azt hallja az ellenzéktől, 
hogy tragédiát követett el a Kormány, amikor megemelte a pedagógusok bérét 
50%-kal, mert ez indította el az eladósodást. 
Országosan az egy gyermekre jutó pedagógusok száma az óvodákban 10,9, 
Miskolcon 11,8. Itt rosszabbul áll a város. Sok gyermek kerül be az óvodába 
már 2,5 évesen és sok esetben még 7 évesen is ott vannak.  
Összességében elmondható, hogy országosan egy pedagógusra 12,44 
gyermek jut, Miskolcon 11,62. Valamennyi nagyvárost megelőznek ebben a 
vonatkozásban. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 4 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítójával együtt támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Miskolc város 
oktatáspolitikájával 8-10 éve foglalkozik. A prezentációban legalább látott olyan 
elemeket, amelyeket egy stratégiai anyagtól vár az ember. Az előterjesztésben 
az szerepel, hogy szakmailag azért indokolt az összevonás, mert a törvényi 
előírásoknak eleget tesznek. Azt is olvasta, hogy szakmailag szélesebb 
kínálatot hoznak létre. A négy tagintézmény után öt tagintézmény mire jó, nem 
tudja, ahogy azt sem, miért lesz könnyebb így pályázni. Dr. Kormos Vilmos és 
Fedor Vilmos alpolgármester urakon kívül van egy harmadik Vilmos is, aki 
kötődik Miskolchoz, nevezetesen Gryllus Vilmos. Az Égből pottyant mesére 
asszociál, amikor ilyen előterjesztést olvas. Vajon a Gazdasági Bizottság miért 
javasolta, hogy vegyék le napirendről és miért nem tárgyalta meg? Miért nem 
mondják ki, hogy nincs pénz és finanszírozási problémák vannak. Véleménye 

 29 



szerint a költségekről való nyilatkozatokat és hatástanulmányokat nem lehet 
kihagyni. Paradigmaváltásra van szükség.  
Az előterjesztés ellentmondásos és átláthatatlan. Az általános iskolai 
pedagógus létszám 1070 fő az anyag szerint. 15 oldallal odébb lapozva, azt 
olvassa, hogy a 2008-as általános iskolai létszámhoz képest csökkentenek. Itt 
1285 ugyanaz az adat. Ez csak egy ellentmondás. Elvárja, hogy 
ellentmondásos adatok ne kerüljenek be egy ilyen komoly előterjesztésbe.  
A létszámcsökkentéssel kapcsolatban is meglepetés érte. A legfontosabb 
mutatószám, az, hogy hány embert érint a leépítés. Érdekes, hogy hatan 
számolták át az Oktatási Bizottság ülése előtt, és mindenkinek más jött ki. 
Végül 208-ban állapodtak meg, amiről kiderült valójában 198 fő. Ehhez képest 
ma megint hallott egy új számot, a 193-at. Miért van erre szükség?  
Az általános iskolások számáról azt írja az anyag, hogy 6,7%-kal csökkent az 
általános iskolások száma. A csoportok és a pedagógusok száma pedig 11 
körüli százalékkal csökken. Majd jön egy olyan mondat, miszerint látható, hogy 
a kettő arányos. Szerinte egyáltalán nem így van.  
Véleménye szerint a súlypontok definiálása sem helyes. A Fidesz frakció 
maximum munkaanyagnak tudja értelmezni ezt az előterjesztést.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Egyetért Szűcs Tamással. 
A KDNP frakciónak is számtalan kritikai észrevétele van az anyaggal 
kapcsolatban. Hétfőn Szűcs Tamás képviselő úrral közösen sajtótájékoztatót 
tartottak a témában, ahol azt is kijelentették nem előterjesztésnek, csak 
munkaanyagnak tekintik a beterjesztett dokumentumot. Az előzetes 
egyeztetések lefolytatását hiányolta. Októberben Szűcs Tamással közösen írtak 
egy levelet az Oktatási Bizottság valamennyi tagjának, melyben informális ülés 
összehívását kezdeményezték, de válasz erre a levélre nem érkezett. A 
háttérben azért folytak az előkészületek, ez nem vitás. Ilyen súlyú anyagok 
áttekintéséhez hosszabb idő kellett volna. Miért a márciusi ülés tárgyalja a 
napirendet? A törvény értelmében március 31-ig meg kell hozni minden, a 
következő évvel kapcsolatos döntést. A Fidesz és a KDNP frakció támogatta a 
Gazdasági Bizottság ügyrendi javaslatát. Rendkívüli ülésen kellene 
konszenzussal tárgyalni az előterjesztést. A gazdasági problémák 
kényszerítették az osztályt az anyag összeállítására, ezt nem vitatja. 
Kifogásolja, hogy nem derül ki az előterjesztésből hány álláshely szűnik meg, 
mennyi embert bocsátanak el. Mennyit takarít meg a város ezzel a lépéssel? Az 
országos médiumokban is megjelent, hogy 150 pedagógust bocsát el a 
városvezetés. Ennek az álhírnek a megjelenését el lehetett volna kerülni, ha az 
előterjesztés tartalmazza a konkrét adatokat. Az amúgy is súlyos 
munkanélküliségben közel 200 munkavállalót bocsátana el a városvezetés. A 
bizottsági ülésen az hangzott el, hogy 410 millió Ft-ot tud a város az 
átalakítással megtakarítani. A KDNP frakció a korábbi integrációt sem 
támogatta. Szakmaiság az, hogy mamutóvodákat hoznak létre? 
Az előterjesztés legproblematikusabb része a karbantartás átszervezése. 
Bizonyos fokú racionalizálást tudna a frakció támogatni, de nem ebben a 
formában. Számos nyitott kérdés maradt ezen a területen is.  
A selyemréti négy oktatási intézményt három karbantartási egységhez dobáltak 
szét. Mi ebben a racionalitás?  
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Van-e arra terv esetleg, hogy közmunkásokat alkalmazzanak az iskolákban az 
Út a munkához program keretében?  
A KDNP frakció az előterjesztés elfogadását nem támogatja. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Tájékoztatja frakcióvezető urat, az SZMSZ 
15.§ (3) bek. értelmében az előkészített anyagot időben megkapta. A politikai 
megrendelősről elmondja, hogy mivel képviselő úr is politikus, így tudja, 
valamennyi előterjesztés politikai megrendelésre készül.  
 
Sebestyén László: A választókerületét is érinti az előterjesztés. Az anyagban 
az szerepel, hogy az óvodai gyermeklétszámban 2006-2008. között változás 
nincs. A választókerületében összevonásra kerül a József úti óvoda, a 
Brunszvik Teréz, a Brigád úti, a Szent László utcai és a Dózsa György úti 
óvoda. Összesen 730 gyermek jár az óvodákba. 2009-2010-re a József úti 
óvoda fennhatósága alá kerülne a többi óvoda, 53 pedagógussal és 42 egyéb 
fővel. A létszámok szerinte nem stimmelnek, nem is került óvodánként 
lebontásra. Nem érti, hogy a József úti óvoda alá tartozó óvodát miért tették át 
a Százszorszépbe. Nem derül ki, hogy összesen hány főnek kell távoznia. Az 
anyag nem átlátható. A vezetőt nem irigyli, akinek az összevonást követően 
730 gyermek nevelését és 95 felnőtt munkáját kell irányítania 5 helyszínen. 
Sajátos nevelést igénylő gyermekről is szó van. Kéri, hogy az aggályait 
gondolja át az előterjesztő, mert a gyermekek sorsáról is szó van.  
 
Riba Istvánné: Negyedik éve képviselő. Ennyi idő elég volt, ahhoz, hogy 
megtanulja, az oktatási előterjesztések hogyan követik egymást. Ennek 
ismerete szerinte az Oktatási Bizottság ellenzéki tagjaitól is elvárható lenne. 
Májusban visszatérnek az előterjesztésre, a mostani anyag csak az első rész. A 
májusi óvodai előjegyzések és az iskolai beíratások fogják meghatározni, 
hogyan fog ez a terv működni. Sebestyén László és Molnár Péter is aggódik az 
integráció miatt. Eddig sem volt gond ezzel, a vezetők és a tagóvoda vezetők 
egyaránt rátermettek és szakmailag megfelelően képzettek. 20 csoporton felül 
megfelelő adminisztratív lehetőséget kell biztosítani.  
A Bulgárföldi Általános Iskola vonatkozásában az iskolapszichológusi rendszer 
kialakítását kéri. A hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat 
javasolja elismerésben részesíteni.  
Pozitívan értékeli, hogy alpolgármester úr miniszterelnök úrhoz fordult, bízik a 
támogatásában.  
 
Hegedűs Andrea: Szakmailag az anyag alátámasztott. A szakmai anyagban is 
lehetnek stilisztikai, statisztikai hibák, hiszen minden ember hibázhat. Bizottsági 
ülésen minden kérdésre válaszoltak. Alpolgármester úr helyesen mondta, hogy 
a gyermeklétszám csökkenése országos jelenség, ez ellen nem lehet mit tenni, 
ez statisztika. A változás három óvodát érint. Azt fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a gyermekek és az óvodapedagógusok maradnak a megszokott 
épületekben. A 3 ÓGASZ helyett 2 működik tovább, óvodai-gazdasági 
igazgatóság elnevezéssel. Az általános iskolákkal kapcsolatban elmondja, a 
bejövő elsősök száma kisebb, mint a végzősöké. 35 év alatti halmozottan 
hátrányos helyzetű felnőttek esti tagozaton szerezhetik meg az általános iskolai 
végzettséget, ami plusz csoportot jelent. Szeptemberben előkészítés alatt volt 
az anyag és az érintett szakemberekkel egyeztettek, nem hiszi, bizottság elé 
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kellett volna vinni ebben a stádiumban az előterjesztést. Az intézményvezetők a 
fenntartóval novemberben és decemberben az intézményi költségvetésekről 
folyamatosan egyeztettek. Ekkor ellenzéki képviselőtársai is csatlakozhattak 
volna. Az intézményvezetők is véleményezték az anyagot. Az óvodák esetében 
a következők hangoztak el. Jónak tartottak az anyagot, egyetértettek vele és 
együttműködésükről is biztosították a testületet. 14 vezetőből 14 elfogadta és 
csak egy kérés érkezett, miszerint egy csoport sorsát tartsák függőben. Ezt 
májusban figyelembe fogják venni. Általános iskolák esetében kivitelezhetőnek, 
megvalósíthatónak tartották a vezetők a változtatásokat. 18 intézményből 4-en 
jelezték vissza, hogy esetleg problémáik lesznek a tanév tervezésével. 
Májusban valószínű erre is megoldást találnak majd. Középiskolák 
vonatkozásában is elfogadhatónak tartották a vezetők a javaslatot. 24 
igazgatóból csak 3 igazgató nem értett egyet bizonyos dolgokkal. A jelenleg 
3200 pedagógusból 69 fő kikerül az ágazatból. Közülük 50% nyugdíjas. A 
prémium évek adta lehetőséget is igénybe tudják venni ezek az emberek. 
Három karbantartási egységet terveznek létrehozni, amelyeket a TISZK-ekhez 
igazítanak.  
A létszámadatokra válaszolva elmondja 40 óvodánál 27 fő, 36 alapfokú 
intézménynél 36 fő, 24 középfokú intézménynél 41 fő és a három karbantartási 
egységnél 45 fő. Összesen 149 fő. Felszabaduló munkavállaló: 24 fő, melyek 
50%-a nyugdíjazható, 20% pedig prémium éveket igénybe vehet. 6-8 főnek kell 
végkielégítést fizetni.  
 
Szűcs Tamás: Tisztában van azzal, hogy az anyag másik fele májusban kerül 
beterjesztésre, de azzal is, hogy március után már nincsenek átszervezések. A 
tagintézmények vezetői és az intézményvezetők terheltségét csökkenteni 
tervezték, már beszéltek erről. 198 engedélyezett álláshely megszüntetéséről 
volt szó az Oktatási Bizottság ülésén, ma 193 főről beszélnek. Hogy kaptak 
volna választ, ha erre sem kaptak igazán választ? Életszerűnek tartják, hogy a 
pályázatok kiírása előtt korrektek a vélemények? Mernének-e a vezetők 
tiltakozni ebben a helyzetben? Informálisan azért rétegzettebb vélemények 
hangzanak el.  
Az előterjesztés címe nem felel meg az anyag tartalmának. Számtalan kérdés 
maradt nyitott, alaposabb anyagot várt. Ha hamarabb megkapják az 
előterjesztést, megvitatták volna, s nem lenne ennyi kritikai észrevételük, hiszen 
lehetett volna rá alkalmat teremteni, mert rég óta tervezte a városvezetés ezt az 
átalakítást.  
 
Sebestyén László: Mielőtt megtette az észrevételét, elolvasta az anyagot és 
konzultált az érintett óvodai dolgozókkal. Azt mondta hozzászólásában, hogy 
nem látja, hogy 730 gyermek nevelését és 95 felnőtt munkáját hogyan fogja 
irányítani 5 helyszínen a vezető, amit még akkor is problémásnak tartja, ha 
rátermett és szakmailag képzett is az illető. Milyen hatása lesz ennek a 
folyamatnak, az elbocsátásoknak? Marad-e a megfelelő színvonal? Vagy az 
óvodákat lebutítják gyermekmegőrzővé?  
 
Juga György: Az ellenzék szívesen venne részt, sokkal jobban beépülve a 
folyamatokba. Az oktatás olyan ügy, amely közös felelősségük, de ehhez a 
partnerség elengedhetetlen. Országos oktatásirányításban az elmúlt hét évben 
a kormánypárt elég sok hibát elkövetett, ezek mellett nem lehet szó nélkül 
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elmenni. Olyan oktatási intézkedések születtek az elmúlt években, amelyek a 
minőség romlásának irányába mutatnak. Sokkal konstruktívabb lenne az 
ellenzék, ha előkészített és szakmailag megalapozott anyag került volna eléjük. 
Utal a szegregációs témára, amit utólag hibás végrehajtásnak tartanak. Lehet 
hamarabb kellett volna a saját útjukat járni és nem utólag nyilatkozni, hogy nem 
biztos a mindenáron integráció a helyes.  
A Gazdasági Bizottság MSZP-s javaslatát bizottsági tagként megszavazta ő is, 
mert egyetértett azzal, vegye le a testület ezt az előterjesztést napirendjéről.  
 
Molnár Péter: A mamutóvoda kifejezésben lehet valami. Nem vonja kétségbe, 
hogy rátermett emberek vannak az intézmények élén és ha több intézményt kell 
majd vezetniük, azt is megteszik, de a minőséget azért félti. Az elbocsátandó 69 
pedagógus véleményére is kíváncsi volna. Mi a véleménye annak a 
pedellusnak, aki ott marad az intézményben és ezentúl 5 ember munkáját el 
kell végeznie, ráadásul a biztonságra is ügyelhet. Úgy lett volna korrekt, ha 
benne van az anyagban, hogy hány karbantartó marad intézményenként. Min 
múlik, hogy mondjuk a 1,5 karbantartó hol lesz kettő és hol csak egy fő?  
Szűcs Tamással együtt szívesen részt vett volna bármilyen egyeztetésen, de 
nem hívták őket sehova.  
Nagyon sok információt itt és most kaptak meg, ami nem elégséges, hogy 
felelősségteljes döntést hozzanak.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megköszöni az elhangzott véleményeket. Az 
előkészítés októberben kezdődött. A partnerséget felvetette több hozzászóló is. 
A partnerséget mindig pártolta, szakmai résztvevőként a szakmai 
véleményezésre mindig nyitott. 1996-ban is elküldtek 60 pedagógust, sőt voltak 
elbocsátások 1997-ben, 2000-ben és 2001-ben is. Akkoriban is hasonló 
indokok voltak. A kevesebb gyermeklétszámot pártállástól függetlenül senki 
nem tudja megváltoztatni. Örül annak, hogy a szakmában dolgozók támogatják 
az előterjesztést. Nem ők vitték ki azt a hírt, hogy 150 pedagógust elküldenek. 
A Gazdasági Bizottság a karbantartás miatt javasolta az előterjesztést a 
Közgyűlés napirendjéről levenni.  
A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében együttműködést, partnerséget 
vár.  
A pedagógus társadalom elismerése fontos. Miskolcon pénzügyi kivonás nem 
történt, Ft-ra ugyanannyi, nyilván a Ft értéke változott, vagyis ténylegesen 
rosszabb helyzetben vannak.  
Egyetértésre szükség van, de ehhez a nyitottság is kell, ha ez megvan, 
partnerségéről mindenkit biztosít.  
 
9. sz. napirend tárgya: Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő 

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

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

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 

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

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

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat a MIK Zrt. 2009. évi  ingatlangazdálkodási 

tervére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az önkormányzattal kötött vagyonkezelői 
szerződés alapján az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonával a MIK 
Zrt. gazdálkodik. A társaság az önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciójához kapcsolódóan összeállította az általa kezelt és nyilvántartott 
épületállományra, valamint az ingatlan hasznosítására vonatkozó 
„ingatlangazdálkodási tervjavaslat”-át, mely jelen előterjesztés mellékletét 
képezi.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 3 nem és 

0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosítójával együtt 

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

nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítójával együtt támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Ez az az előterjesztés 
típus, ami nagyon sokat próbál markolni, de keveset ad. A világos, áttekinthető 
információk lemaradnak az egyes fejezetek végéről. Hosszas elemző munka 
szükséges ahhoz, ha valaki átfogó képet akar kapni. A bérleménygazdálkodás 
területén pillanatnyilag 500 millió Ft-os hiány van a tavalyi 50%-os áremelés 
ellenére. A FPP kapcsán is komoly díjemelést hajtottak végre. 
Bérleménygazdálkodási oldalról erősen billeg a város ingatlangazdálkodása. A 
most zajló lakáselidegenítési ütemet nem lenne szerencsés felgyorsítani. A 
városvezetés bevételnövelés miatt végezte az elidegenítést. Közel 1 milliárd Ft-
os ingatlan értékesítést irányoztak elő idénre. A felhasználások felől közelítve 
az látszik, hogy a forrásokat felélik.  
Számára a legérthetetlenebb a két kötvényalap beszámolója. Vannak olyan 
fejlesztések, amelyek konszenzussal valósultak meg. Indokolt volt-e a Kis-
Hunyad utca 9 sz. alatti 270 milliós fejlesztés? A második kötvény 
felhasználása nem túl rózsás, mert 2006-ban 800 milliós portfólió befizetést 
teljesítettek.  
A táblázatokon próbáltak átrágódni a bizottsági ülésen is, de ez nem sikerült.  
Az előterjesztés a 10%-os bevételcsökkenéssel számol. 
Reálisan az ingatlanértékesítésből 290 millió Ft jöhet be. Az előirányzott 
összeghez a hiányzó rész honnan lesz? 
801 milliárd Ft értékben elképzelhető a Petőfi u. 1-3. sz., 23. sz és 39. sz., 
valamint a Szent István tér elidegenítése. A Szent István térre plázát terveztek. 
Miért ilyen sürgős ez? A hivatal átépítésére az IVS keretében 2009-ben nem 
sok esély van.  

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Lenártek András: A kötvényfelvétellel kapcsolatban voltak teljesítések. A 
jelenlegi állapotban a devizaárfolyam változások miatt több 500 millió Ft-os 
különbség van amennyit vissza kell fizetni és aközött amennyit gondoltak, hogy 
vissza kell fizetni. Annak a fedezete, hogy a kötvényeket vissza tudják fizetni a 
vásárlás pillanatában az volt, hogy 600 db lakást értékesít az önkormányzat. 
Jelenleg ezer lakásról van szó. Ennyi lakást ésszerűtlen értékesíteni. Nem lehet 
az a cél, hogy folyamatosan eladogatnak és közben nem vesznek semmit. 

 35 



Valamikor az volt az elképzelés jó 5 éve, hogy ha van egy olyan többségében 
önkormányzati lakású ingatlan, az egységesítés érdekében a hiányzó részt 
megveszik. A mostani anyagban erről egyetlen szó sem esik.  
Az avult telepek felszámolásával kapcsolatban elmondja, úgy történik általában 
a folyamat, hogy egy hasonló komfortfokozatú lakást felajánlanak, amit az 
érintettek vagy elfogadnak, vagy nem. Szerinte ez nem pusztán 
ingatlangazdálkodási kérdés, hanem komoly szociális kérdés. Kéri, ne 
folytassák ezt a módszert.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót a MIK Zrt. 
vezérigazgatójának, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Molnár Zoltán: Juga György képviselő úr által felvetett kérdések a Gazdasági 
Bizottság ülésén is elhangzottak, ahol válaszoltak is. Az anyag az 
ingatlangazdálkodási tevékenység keresztmetszetét adja. Felelősséggel 
mutatja a feladataikat, a pénzügyi elszámolási kérdéseket, amelyekkel 15 éve 
küzdenek. Nem ért egyet a sokat markol, keveset ad jelzővel. A bérleti díj 
emeléssel kapcsolatban elmondja, az ingatlangazdálkodási mérleg 
egyensúlyba hozásánál már megállapították, hogy a legalacsonyabb díjakkal 
számoltak. Tavaly és idén is ezért vált szükségessé az emelés. 
Visszamenőlegesen a megkötött szerződéseket nem lehetett módosítani. 
Költségelvű bérleti díjakat csak az újonnan megkötött szerződések esetében 
tudtak alkalmazni. A hiányt ezért nem lehetett egyik évről a másikra 
megszüntetni. A lakáselidegenítés valóban felgyorsult, az anyag ezt egyébként 
részletesen bemutatja. A kötvényekkel kapcsolatban elmondja, a táblázat elég 
részletesen mutatja, hogy mit mire használtak fel. Természetesen elkészítettek 
egy egyszerűbb táblázatot is, amit ha kéri Juga György képviselő úr, akkor 
rendelkezésére bocsátja. A kibocsátáskori árfolyamhoz képest a svájci frank 
állapotában jelentős változás következett be. 2013-ra remélhetőleg a Ft 
árfolyama is stabilizálódni fog. Az FPP esetében 10%-os mértékű bevétel 
csökkenéssel kalkuláltak. Ez a jelenlegi gazdasági helyzetben indokolt óvatos 
előrelátás. Az FPP területen az óvadékot 50%-kal csökkentették, a pénzkímélő 
eszközökkel élhetnek a gazdálkodók.  
Valóban 1 milliárdos értékesítés szerepel a tervben.  
Az avult telepek felszámolása határozott irányvonal mentén halad. Az 
elhelyezésről gondoskodtak. A problémát a jogcím nélküli bérlők okozták.  
 
 
12. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 

 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő 

pályázat kiírására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A magasabb vezetői megbízások 2009-ben történő 
megszűnése kulturális területen is kötelezővé teszi pályázat kiírását. Tekintettel 
arra, hogy az érintett intézmények (Miskolc Városi Könyvtár illetve az Ifjúsági és 
Szabadidő Ház) vezetőire ugyanazon jogszabályi előírások határozzák meg a 
pályázati kiírás alapfeltételeit, célszerű tehát egy előterjesztés keretében, eltérő 
megbízási időpontokat és elbírálási határidőket tartalmazó, de egységes 
pályázati kiírás alkalmazása. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. mint elismert 

vállalatcsoporttal kapcsolatos tulajdonosi 
döntésekre 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az előterjesztés a VII-171/13.751/2008. sz. Közgyűlési 
határozat 6. pontjában meghatározott feladat végrehajtása érdekében került 
beterjesztésre. 
A határozat meghozatala eredményeként: 
–       megvalósul VII-171/13.751/2008. sz. Közgyűlési határozat végrehajtása 
–       a Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoport tagjává válik a 

Miskolctapolca Fejlesztési Kft. és a MISKOLCI BERUHÁZÓ Kft. 
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–    a tulajdonos a MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft-t, 
továbbá a MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft-t, valamint a 
Miskolctapolca Fejlesztési Kft-t a Miskolc Holding Zrt. által uralt, a Gt. V. 
Fejezetének 2. címe szerint szabályozott elismert vállalatcsoportba vonja és 
ezáltal a teljes körű uralmi kapcsolathoz szükséges Miskolc Holding Zrt. 
alapító okirat módosítás megvalósul. 

Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Rutin előterjesztésről van 
szó, a Miskolc Holding Zrt. két újabb vállalattal bővül. A Holding megalapítása 
óta eltelt idő azt igazolta, hogy a kialakult gyakorlat hibás abban a 
vonatkozásban, hogy kinek milyen információja van a Holding és 
tagvállalatainak működéséről. A Közgyűlés ritkán és csak egy-egy szeletével 
találkozik a működéssel. Minden tagvállalatra kiterjedő, átfogó információval 
nem rendelkeznek sem az ellenzéki és a városvezető oldalon. Ez az eljárás az 
átláthatóságot is megkérdőjelezi, nem beszélve arról, hogy nem jó magának a 
Holdingnak sem, hiszen irányába emiatt bizalmatlanság alakult ki. Az 
eredmények vonatkozásában elmondja, 2006-ban 741 millió Ft veszteséget 
könyvelt el a Holding, 2007-ben ez már 146 millió Ft eredmény volt, 2008-ban 
847 millió eredményt terveztek, ami várhatóan 455 millióban teljesül. Ez 
egyfelől biztató, hiszen az induló veszteségből eredmények lettek. 2008-ban 
azért a számsor megbicsaklott. A számok mögöttes tartalmát szemlélve, 
megállapítható, hogy nem az általuk megfogalmazott részbeni célokként 
fejlesztésekből és gazdasági eredményekből áll össze a javulás, hanem 
egyfelől – helyesen – költségcsökkentésből és a közüzemi cégek 
díjemeléseiből adódó pluszbevételekből.  
A Turisztikai Kft-vel kapcsolatban elmondja, hogy a cég kiválással a VFV Zrt-ből 
alakult.  Annak idején a MIVÍZ privatizációs szándék előkészítése kapcsán 
választották ketté a vízműveket. A VFV Miskolc Zrt-nek 2006-ban 181 millió Ft-
os, 2007-ben 284 millió Ft-os, 2008-ban 110 millió Ft-os keletkezett vesztesége.  
A Holding és tagvállalatainak gazdálkodása és az erről szóló beszámoló 
szerinte a Közgyűlésre tartozik. Az ezzel kapcsolatos munkatervi módosítójukat 
a városvezetés leszavazta.  
A Fidesz frakció kéri, hogy azt a Közgyűlés nyilvánossága előtt tett ígéretét, 
miszerint biztosítja az ellenőrző testületekben a Holding tagvállalatai 
tekintetében az ellenzéki képviseletet.  
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Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Halmai 
Gyulának, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Halmai Gyula: A mostani előterjesztés arról szól, hogy a vállalatcsoport 
egyik tagvállalata - a turisztikai cég – a cégjogi szabályok értelmében uralmi 
viszony részévé váljon. Ezt egyébként a Gazdasági Bizottság is jóváhagyhatta 
volna, de azt gondolták, helyes az, ha a Közgyűlés is látja ezt a döntést illetve 
dönt a kérdésben. Az előterjesztés másik része azt célozza, hogy a MIBER-
SZOLG Kft., amely a városi beruházások lebonyolítását végzi, ne legyen abban 
az öszvér helyzetben, hogy 100.000 Ft-os önkormányzati tulajdonrész miatt 
igazgatósági ülésen és taggyűlésen keresztül lehessen irányítani. Egyébként 
egy korábbi közgyűlési döntés végrehajtásáról van szó.  
Jelenleg a Holding a tagvállalatokról a képviselők felé sokkal több és 
részletesebb információt szolgáltat, mint amikor még különálló cégekről volt 
szó. Bármilyen kérdésben rendelkezésre áll. A Gazdasági Bizottság 
negyedévente beszámoltatja a Holdingot.  Juga György is tagja az FB-nek, 
amely társaság havonta számoltatja be a Holdingot. A testületekkel 
kapcsolatban elmondja, az átláthatóságra törekedtek a jogszabályi minimum 
betartásával, de ahol nem írja elő a jogszabály, ott nincs FB.  
 
Polgármester: Amikor a debreceni sikeres példát átvéve megalapították a 
Holdingot, az volt a céljuk, hogy a cégekhez való hozzáállás is változzon. 
Sarkítva a Holdingtól a nyereséges tevékenységet várják el.  
 
 
15. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. által lefolytatott 

helyben központosított közbeszerzéseiről 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 3 nem és 

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

előterjesztést nem támogatta.  
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Véleménye szerint 
nem túl jól sikerült az anyag, hiszen nem tárja fel azokat a történéseket és 
problémákat, amelyek évek óta jellemzik a közbeszerzést. Az előterjesztést 
leíró jellegűnek minősíteni. Összehangolatlanság van a Hivatal és a Holding 
között. Az anyagtól elvárható lenne, hogy a közbeszerzések tekintetében 
beszámolna a Holding a múltban történt olyan eseményekről, amelyek kiverték 
a biztosítékot. A Művészetek Házát és a Sportcsarnokot említi. A beruházások 
600-700 milliós költségvetéssel indultak, mire befejeződtek 1 milliárd Ft-ot 
meghaladó összeg lett. Támogatott beruházások voltak, de a 90%-os 
támogatásból 50%-os lesz. Valamilyen oka csak van ennek a jelenségnek. A 
Dayka Gábor utca felújítása a mostani költségvetésbe is be van tervezve 341 
millió Ft-tal. Lemérte szabályosan, 300 méteres útról van szó, vagyis métere 1 
millió Ft-ba kerül. Tavaly indult volna egy központosított közbeszerzés, amely 
azonban meghiúsult. Az intézményeknél meghatározott anyagbeszerzés 
egyszerre történne a tervek szerint, így nagytételben alacsonyabb áron lehetne 
a beszerzést eszközölni. 
A BOKIK felhívásához csatlakozva kéri, teremtsék meg annak a lehetőségét, 
hogy olyan közbeszerzéseket írjanak ki, amelyeken a helyi vállalkozások 
eredményesen szerepelhetnek. Más városokban ez bevett gyakorlat.  
 
Szilágyi Gizella: A szociális szakmai területen is voltak korábban fenntartások 
a központosított közbeszerzéssel kapcsolatban. Az intézményvezetők 
visszajelzései azonban pozitívak.  
 
Csordás Mihály: A helyi vállalkozók előnyös helyzetbe hozására nincs mód. Az 
új közbeszerzési törvény azonban április 1-jével a kkv-kat támogatja.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót Dr. Halmai Gyulának, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Halmai Gyula: Több, mint egy évvel ezelőtt döntött a Közgyűlés arról, hogy 
a korábbi közbeszerzési gyakorlaton változtatnak. A város egy szakmai 
szervezetre bízta a közbeszerzési eljárás formai előkészítését, lebonyolítását. 
Ugyanezt szolgálta a MIBER Kft. létrehozása is. Az elhangzott anomáliák nem 
jelentek meg az új eljárásokban. Költségmegtakarításra is sor került. Ami nem 
sikerült, de nem is lehetett elvárni, az, hogy a széttagolt intézményrendszerben 
nem tudtak létrehozni egységes csoportokat. Az élelmezés területén sikeres 
közbeszerzést bonyolítottak le úgy, hogy megtakarítást is elértek és a minőség 
sem romlott.  
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16. sz. napirend tárgya:  Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt megvalósításáról 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Közgyűlés 2008. szeptemberi ülésén 
jóváhagyta a Miskolc városi villamosvasút fejlesztésével kapcsolatos 
előterjesztést. Az említett határozat 4. pontjában felkérték, hogy a projekt 
megvalósításáról - a projekt időtartama alatt és projekt lezárását követően - a 
Közgyűlés részére beszámolót készítsen. 
Az elmúlt időszak legfontosabb történéseit az előterjesztéshez mellékelt 
tájékoztató tartalmazza részletesen. 
A bizottsági tárgyalások kapcsán néhány kérdés ismétlődően felmerült, 
melyekkel kapcsolatban az alábbiakat közli: 
Euro/Ft árfolyam kedvezőtlen alakulása: 
A gyenge Ft természetesen nehézséget okoz a projekt pénzügyi 
finanszírozásának tekintetében. Az Európai Uniótól a támogatás EURO-ban 
érkezik, a Kormány és a Kedvezményezett között létrejött Támogatási 
Szerződés szerint szerződéseiket Ft-ban kell kötniük. A Ft-ban kötendő 
szerződések védik a várost, de a bizonytalan árfolyam miatt a várható 
árfolyamveszteség kockázatát a szállító be fogja építeni az áraiba. A 
Közreműködő Szervezetnél kezdeményezik az EURO alapú elszámolást, de ez 
már a Támogatási Szerződés módosítását is igényli. 
Áttervezések, módosítások kérdése: 
Lakossági fórumok, civil kezdeményezések és szakmai körök észrevételei 
rávilágítottak a fejlesztés sarkalatos pontjaira. Ezek alapján tanulmánytervet 
készíttettek a Tiszai pályaudvar végállomás, a belvárosi felsővezeték-tartó 
hálózat, a vonali megállók, és az Árpád úti szűk keresztmetszet témaköreiben, 
melynek célja, hogy mindenki számára megnyugtató műszaki lehetőségeket 
vizsgáljanak, és ezek gazdasági hatásait elemezni tudják. Témakörönként több 
alternatíva is készült, módosítási igényeiket a brüsszeli döntés után a megfelelő 
szervezeteken és hatóságokon konkrét kiviteli tervek formájában kell 
keresztülvinniük és engedélyeztetniük. 
Mikor várható az EU döntés?:  
Bármely nap érkezhet a válasz. 
Mikor indul a konkrét pályaépítés?:  
A jelenlegi ütemezés szerint 2009. augusztus – szeptember hónapban. 
Mi okozza a közbeszerzési folyamatok csúszását? 
A Támogatási Szerződésben szereplő közbeszerzési ütemtervhez képest 
valóban pár hónapos késésben vannak. Ennek elsődleges oka, hogy az eredeti 
elképzelések optimistán határozták meg a határidőket. A feladat elvégzése 
során derült ki, hogy kissé bonyolult a projekt egyedi közbeszerzési eljárási 
rendje, - amit közgyűlési határozat hagyott jóvá - illetve a többlépcsős 
jóváhagyó rendszere. Ez összességében jót tett az anyagnak, hiszen a 
Közreműködő Szervezet minőségbiztosítási ajánlásait így több lépcsőben, 
folyamatosan be tudták építeni a pályázati dokumentáció tartalmába. Másrészt 
2008. október 16-án került aláírásra a közbeszerzési eljárás során nyertes 
vállalkozással, az MHV-COSINUS Kft-vel a mérnöki feladatok végrehajtására 
vonatkozó vállalkozási szerződés, akik a két nagy pályázati dokumentáció 
tartalmi elemeinek kidolgozását végzik. Kéri a bizottsági álláspontokat. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság 4 igen 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen 3 nem és 

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

nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 7 igen 3 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A Projekt Irányító 
Bizottság tagjaként szól hozzá. Bruttó értéken több mint 40 milliárd Ft-os 
nagyberuházásról van szó. Azt gondolja döcögve, végzetes hibát még nem 
elkövetve halad a projekt. Pillanatnyilag az EU-s döntés előtt állnak. Az EU 
levelében feltette azt a kérdést, hogy miért nem az észak-déli villamos pálya 
megépítését tervezték. A válasz meghatározó a támogatásban. Tájékoztatást 
kellene adni a tervezésből, áttervezésből adódó változásokról. Komoly 
csúszások vannak a folyamatokban, amit az optimista tervezésre fogtak. Ezt 
kiegészíti egy-két olyan aspektussal, amelyek máshoz is köthetőek. Jelenleg a 
közbeszerzési eljárások kiírása teszi ki a munka nagy részét. Utal arra, hogy 
már korábban is megfogalmazta aggályait a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztása tekintetében. Ezt ma is fenntartja. A nyilvánossággal kapcsolatos 
tenderkiírással kapcsolatban elmondja, öt hónappal ezelőtt tárgyaltak erről. 
Azóta annyi történt, hogy az irányító hatóság és a munkaszervezet olyan 
dolgokon vitatkozott, amelyek az első pillanattól fogva láthatóan nem 
kivitelezhetőek. Nem biztos, hogy ragaszkodni kell például a 
médiamenedzsment kommunikáció szak speciális előírásaihoz a munkatársak 
kiválasztásánál. Ez idő alatt a tenderek érdemi részére több időt lehetett volna 
fordítani. Az Euro alapra való áttérésnél mindig az a kérdés, melyik összeggel 
számolnak. Amikor a számokat rögzítették 240-250 Ft-os Euro környékén 
voltak, azt fordították át Ft-ra, ha ezt fordítják vissza Euróra nagy bajban 
vannak, mert hiány fog keletkezni. Nem mindig érezte azt, hogy a helyi 
vállalkozásokat helyzetbe akarják hozni. Példának a szakjogász meghívásos 
eljárást említi, ahol három budapesti jogi irodát nevesítettek. Ezt más is 
kritizálta, így a folyamat megállt. Bízik a helyi szereplők bevonásában.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A Projekt Irányító 
Bizottságnak ő is tagja és Juga Györggyel harmonikus az együttműködésük. A 
Közgyűlés szeptemberben úgy döntött, hogy februárban kerüljön a beszámoló 
megtárgyalásra. Szeptembertől februárig terjedő időszak eseményeinek 
ismertetéséről szól a beterjesztett anyag. A csúszásokat sajnálja, de még senki 
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nem valósított meg ekkora volumenű projektet eddig a városban. A PIB 
folyamatosan ülésezett. 2008. október 9-én írták alá a minisztériummal a 
támogatási szerződést. Október 16-ára a mérnöktendert lefolytatták. Október 
22-én a Kormány módosította rendeletét, mely a biztosítékadási 
kötelezettségről rendelkezett. Miskolcnak és az MVK Zrt-nek is kellett volna 
biztosítékot adnia több százmillió Ft értékben. Sikerült elérniük azt, hogy az 
önkormányzat kezességvállalása elégséges. 2008. november 3-án az EU 
hivatalosan is befogadta a miskolci projektet. 2008. decemberében az első 
komplex hiánypótlásnak eleget tettek. Majd a feltett hat kérdésre januárban 
választ adtak.  
A miskolci közvéleménynek tudnia kell, hogy több helyen is szeretnék a 
projektet módosítani. Előzetes tanulmányok és hatástanulmányok készülnek a 
témában.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
17. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2008. évre vonatkozó idegenforgalmi 

feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2009. évre 
vonatkozó turizmus-marketing feladattervre 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: 2004-ben döntöttek arról, hogy minden évben 
áttekintik ezt a szakmai területet. Miskolc számára a kitörés az idegenforgalom, 
ezért ennek a területnek a fejlesztése igen fontos. A közeljövőben az egész 
országban átalakul az idegenforgalom szervezése. A turisztikai desztináció 
menedzsmentek részben térségi, részben helyi szinten szerveződnek. Miskolc 
is pályázott, az első fordulón már túl is vannak. Kassával az INTERREG 
keretében közösen pályáznak sikerrel. Kassa-Miskolc image film készül. A 
technika vívmányait is használva, ha valaki ezentúl átlépi a határt megjelennek 
a Miskolci Turisztikai Hivatal elérhetőségei a telefonja képernyőjén. A GPS 
rendszer meghonosításán is fáradoznak.  
A testület hosszú előkészítés után kiemelt turisztikai desztinációként definiálta a 
Diósgyőr-Lillafüred fejlesztési projektet. A szakmai előkészítő bizottság 
megalakult, amely azt a feladatot kapta, hogy készítse el az építésügyi 
tanulmánytervet és a megvalósíthatósági tanulmányt. Lillafüred klimatikus 
gyógyhely adottságait visszaállították, a törzskönyvet megújították. 
A magánszállásokkal folyamatos párbeszédet folytatnak.  
Miskolcot június 15-én bemutatta a CNN a Magyarországról szóló tudósítás 
keretében. Számos külföldi lapban is szerepelt a város. Az Observer 
Médiafigyelő az image díjat Miskolcnak ítélte oda. Azt vizsgálták, hogy mások 
mit gondolnak Miskolcról.  
Fontos, hogy a város megtalálta a lehetőségeit, amelyekkel felfedezhetővé válik 
Miskolc. Tematizálni igyekeznek az éveket. Tavaly a Ferenczi év sikerrel zárult, 
idén Szalay év lesz.  
A téli fesztiválra az összes fesztivál eljött: a debreceni virágfesztivál, a 
pulykafesztivál, a mohácsiak, stb.  
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Az idegenforgalom és a kultúra álláshelyeket ad. Nyugat-Európában a kulturális 
iparban annyian dolgoznak, mint a járműiparban.  
A szállodafejlesztések sem véletlenek, azért történnek, mert akik fejlesztésbe 
fognak, azok hisznek Miskolcban, fantáziát látnak a városban.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

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

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Az előterjesztés jól összeállított. Látszik, hogy egyre több 
olyan ötlet merül fel, amely a kultúrát és idegenforgalmat színesíti. Több konkrét 
fejlesztésről szívesen olvasott volna az anyagban, hiszen ami elhangzott az 
főleg terv. Tapolcáról és Lillafüredről is eshetett volna több szó. Az 
önkormányzatnak nincs meg a vállalkozások felé az a nyitása, ami az 
érdekeltség, programok területén lehetne. A desztináció menedzsment jó irány, 
hiszen ez a szervezet amolyan egyesület, ami alkalmas az 
együttgondolkodásra. 
 
Kobold Tamás: Az anyagban nagyon jó dolgok vannak. A hatékonyság és az 
eredményesség oldaláról közelítve a dolgokat megállapítható, hogy az 
idegenforgalom területén vannak problémák. 2008. nem volt kiemelkedő év az 
idegenforgalomban és ezt nem lehet a világválságra fogni. 1997-től 2003-ig 
fejlődés volt, 2004-ben megbicsaklott ez a tendencia. Tavaly 105.000 volt a 
vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken. A fesztiválok lecsapódása 
nem érzékelhető, a vendégforgalom nem nagyobb ahhoz képest, mint amikor 
még nem is voltak ezek a rendezvények. A bevételkiesés reálértéken 283 millió 
Ft volt 2008-ban.  
A városnak is felelőssége van abban, hogy a vállalkozások is fejlődjenek, 
hiszen a tőkeerő náluk van. Önmagában a város pénze és a pályázatok nem 
elégségesek. 2004-ben stagnálás kezdődött. Rá kell jönni, mi a probléma.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
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Fedor Vilmos alpolgármester: Valószínű, hogy minden évben lefolytatják 
majd Kobold Tamás képviselő úrral ezt a vitát. Tudja, hogy képviselő úr nem 
szokott ilyen kései órán már jelen lenni, de nagy tisztelettel hallgatta 
hozzászólását. Abban teljes az egyetértés, hogy az idegenforgalom a kitörési 
pont. Sokan az idegenforgalomban látják a jövőjüket. Ha ezek az emberek nem 
bíznának Miskolc jövőjében, nyilván nem tennék mindezt. A Magyar Turizmus 
Zrt. 2009-et a Kulturális turizmus évének minősítette. A város is ennek 
megfelelően készül az évre. Be fogja kérni, hogy januárban, februárban 
mekkora volt a szálláshelyek kihasználtsága. A téli fesztiválon sokan nem 
tudtak szállást találni, mert mindenhol foglalt volt minden szoba.  
A belváros folytatása szeptemberben indul. Az Avas Szállónál ott áll a daru. A 
Bortanya elkészült, átadják. Tapolcán a Kikelet és a Bástya komoly forrásokhoz 
jutott és engedélyes tervekkel rendelkeznek, bármikor kezdhetik az építkezést. 
A versenyuszodát idén átadják.  
 
18. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató az Állami Számvevőszék – az 

önkormányzat gazdálkodási rendszerének 
ellenőrzése tárgyú – 2008. évi vizsgálatáról 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az Állami Számvevőszék Önkormányzati 
és Területi Ellenőrzési Igazgatósága 2008. év második félévében ellenőrzést 
tartott az Önkormányzatnál, ennek keretében az Önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének vizsgálatára került sor. 
Az ÁSZ a vizsgálatról jelentést készített, melyben javaslatokat fogalmazott meg, 
és ezek közt javasolta, hogy az ellenőrzés megállapításairól a Közgyűlés 
kapjon tájékoztatást és készüljön intézkedési terv a javaslatok megvalósítása 
érdekében. A vizsgálat eredményéről az ÁSZ 2009. január 28-án 
sajtótájékoztatót tartott 
A jelentés teljes szövege az Interneten a www.asz.hu címen megtalálható. 
Az ÁSZ javaslatainak hasznosítása érdekében intézkedési tervet készítettek, 
mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 
Tájékoztatja a testületet, hogy időközben az ÁSZ elnöke megállapította, hogy 
az ellenőrzésről szóló jelentésre összeállított intézkedési terv végrehajtása 
alkalmas a feltárt hiányosságok megszüntetésére.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Csutorás Géza: Az ÁSZ jelentés az Önkormányzat működésének 
bizonyítványa. A költségvetés egyensúlya az ÁSZ szerint 2005-2008-as 
években nem volt biztosítva. A hitel felvétellel megindultak a lejtőn lefelé.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának – technikai 
jellegű – módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Közgyűlés a Miskolci Egészségügyi 
Központ gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló X-229/14.136/2008. 
sz. határozatában döntött a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. törzstőkéje emeléséről 2009. március 
1. határnappal. A határozatban az apportérték 10.627.773 eFt-ban került 
meghatározva Sustyákné Magda Éva könyvvizsgáló jelentése alapján. 
A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának technikai jellegű módosítása indokolt, 
tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 16. § (1) bek. 
b) pontjára, amely alapján az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági 
társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 
társasági szerződés módosítására nem kerülhet sor, továbbá tekintettel a 
törvény 114.§ (4) bek. utolsó mondatára, amely a következőket írja elő: „A 
törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak 
kell lennie.”  
Fentiekre tekintettel indokolt, hogy a Közgyűlés az apportértéket a 
jogszabálynak megfelelő kerekítéssel 10.627.770 eFt-ban határozza meg. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Garamvölgyi Attila: A jövőt is megkérdőjelezi. Az alapító okirat néhány eleme 
a város vagyonának megóvása érdekében aggályos lehet. A létszámleépítés 
már decemberben megkezdődött, de sejti, ennek még nincs vége. Az alapító 
okirat 7. és 8. pontjában van szerinte a legnagyobb probléma. Ha nem lenne 
képes a MISEK Kft. a feladatot biztosítani, a komplett városi egészségügyi 
ellátás veszélybe kerülhet.  
 
Szilágyi Gizella: A MISEK Kft. dolgozójaként kéri, hogy az ellenzék politikai 
felindulásában, felelőtlenül ne tegye hiteltelenné a város egyik legnagyobb 
intézményének működését. A MISEK Kft-vel jelenleg szórakoznak, csak, hogy 
sajtóvisszhangjuk legyen. A Közgyűlés rendelkezéseinek maximálisan 
megfeleltek. Tasnádi úr nyilatkozatát kéri, olvassák el az ellenzéki képviselők is. 
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Az ellátás nincsen veszélyeztetve semmilyen formában sem.  A betegellátáshoz 
minden működési engedély adott.  
 
Garamvölgyi Attila: Az 1500 dolgozót nagyon fontosnak tartja. Amit elmondott 
jogos, az aggodalmak benne is megfogalmazódtak. A város 
ingatlanvagyonának apportálása igenis fontos.  
 
Dr. Szinay Attila: Képviselő asszony lelkesedése elnyomta ezzel a napirenddel 
kapcsolatos korábbi emlékeket. Utal arra, hogy a kórház átalakítása elég nehéz 
és nagy áldozatokat igénylő folyamat volt. Minden probléma megoldódott már a 
Szent Ferenc Kórházból átvitt szolgáltatások kapcsán? A megígért 
számítástechnikai összeköttetés megvan már? Megoldódott a pszichiátriai 
ellátás kérdése? Megoldódott a munkavállalók ügye? A korábban szerződésben 
garantált ügyeleti pénzeket nem kapják meg az érintettek, de természetesen 
munkabéke van, hiszen ilyen gazdasági helyzetben nem sokan mernének 
szembeszállni. A jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet.  
Jó lett volna, ha az igazgatói posztra pályázatot írnak ki. A határozati javaslat 8. 
pontját idézi. A Gt. korlátolt felelősségű társaságok esetében a taggyűlés 
hatáskörébe utalja az ügyvezető díjazásának a megállapítását. Ez a döntés 
nem delegálható. Ha már nem pályázatták meg a pozíciót, legalább ne hozzon 
még több törvénytelen döntést a testület. 
A betegek érdekének oldaláról kellene közelíteni a dolgokat.   
 
Szilágyi Gizella: 1996. óta az intézmény alkalmazottja. A humánpolitika 
ráadásul olyan terület, ahol sok dolgozó véleményét megismerheti és ki meri 
jelenteni, hogy nincsenek megfélemlítve a kollegák. A MISEK Kft-vé alakulás 
során lehetőség lett volna a dolgozóknak váltani. Sajnálja, hogy Dr. Hardonyi 
András nem tud most jelen lenni, mert ő több információval rendelkezik. 
Elmondja, nincs nagyobb hiány a MISEK Kft-ben, mint a BAZ Megyei 
Kórházban, vagy a Szent Ferenc Kórházban. Azokban a szakmákban van 
hiány, amelyek országosan is hiányszakmák. Utal arra, hogy a BAZ Megyei 
Kórházzal kötöttek megállapodást a traumatológia és pszichiátria 
vonatkozásban. A megyei közgyűlés azonban a mai napig nem teljesítette a 
pszichiátriai rehabilitációs ellátásra vonatkozó kötelezettségét. Ha Dr. Szinay 
Attila ennyire félti a betegellátást, járjon közbe a megyei közgyűlésnél a 
megvalósulás érdekében.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Szinay Attila: A történetnek volt egy másik szála is, egy jogi probléma, amit 
fel kellene oldani, ezért nem reagálna most, inkább meghallgatja Dr. Mokrai 
Mihály alpolgármester úr válaszát.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Mokrai 
Mihály alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Nem kíván jogi problémáról beszélni, 
szomorúságának ad hangot. Az átszervezés lehetett volna a Közgyűlés 
valamennyi frakciójának közös sikertörténete. Az átalakítást sikerült úgy 
levezényelniük, hogy a munkabékét végig megtartották. Nem lettek egri 
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kórházvédők, nem lett politikai cirkusz. Erre akkor büszke volt. A múltkori 
Fidesz-es sajtótájékoztatót sajnálta, mert úgy érzete, hogy valamit, ami létrejött, 
sikerült szétverni. Olyan kérdésekben szítottak viszályt egymás között, 
amelyekben nem kellett volna. Jelen előterjesztés egyébként 3000 Ft-ról szól. 
Ehhez képest egész más dimenzióban zajlott a vita. Örülne annak, ha a 
FIDESZ közbenjárna és a megyei közgyűlés végre napirendre tűzné a témát.  
 
Polgármester: Megadja a szót Dr. Szinay Attila képviselő úrnak.  
 
Dr. Szinay Attila: Azt gondolja, nem az ő hibája, hogy nem sikerült a válaszból 
kiolvasnia a jogi kérdésre a megoldást. Akkor lehet, mégiscsak jogszabálysértő 
a múltkori határozat. A vezetői nagyság az lenne, ha beismerné az előterjesztő, 
hogy rossz előterjesztést terjesztett a testület elé és akkor lehetne korrigálni. 
Elsősorban miskolciként gondolkodnak, de természetesen, ha megkérik őket, 
akkor tolmácsolják a megyei közgyűlés felé. A Jogi és Egészségügyi Bizottság 
együttes ülésén merült fel, hogy a városi Közgyűlés által elfogadott 
határozathoz képest részben más tartalmú szerződést írt alá a város a 
megyével. A felelősség mindig azokat terheli, aki előterjeszti az anyagot.  
 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Európai Bizottság 

támogatásával megvalósuló „Magyarország 
legjobban fejlődő ökoturisztikai 
desztinációja” cím elnyerésére kiírt 
pályázaton aló részvételre 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester  
   
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Ezt a díjat, amelyet 2006-ban írtak ki először, 
idén harmadik alkalommal ítélik oda. A verseny arról szól, hogy melyik az a 
desztináció, amelyik a legjobb és amelyik a legjobban fejlődik. Két környező 
önkormányzat támogatása szükséges az induláshoz, ezzel rendelkeznek, 
Felsőtárkány és Bükkszentkereszt részéről. A Bükki Nemzeti Park partnerséget 
vállal.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
3. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács 

személyi változásaira 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az előterjesztés az Esélyegyenlőségi 
Tanács tagjainak megerősítéséről és új titkár megválasztásáról szól.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc (Magyarország) és 

Valenciennes (Franciaország) közötti 
Együttműködési Megállapodás megkötésére 

  
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A kapcsolat Valenciennes és Miskolc között 
2004-ben kezdődött. Annak nem látja értelmét, hogy politikusok jöjjenek-
menjenek. Céljuk a lakosság megismertetése a másik város kultúrájával, 
oktatásával. Tegnap Miskolcon járt a francia diplomácia kulturális attaséja, 
akivel végigbeszélték a területeket. A megállapodást a Közgyűlés jóváhagyása 
esetén a közeljövőben megkötik. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az AVE Miskolc Kft. részére 

telekrészek határozatlan idejű használatba 
adására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. 2008. májusában kérelmet nyújtott be Miskolc Város Önkormányzatához a 
cég saját tulajdonát képező 4752/3 és 11509/11 hrsz-ú ingatlanok (mint 
meglévő és kialakítás alatt álló telephelyek) szilárd burkolatú úttal történő 
összekötésére vonatkozóan, melyre az önkormányzati tulajdonban lévő 11508 
és 11509/7 hrsz-ú ingatlanok egy részének igénybevételével kerülne sor.  
Az AVE Miskolc Kft. két telephelyének összekötése az előbbi ingatlanoknak 
csak egy, a Sajószigeti út felé eső részét érinti.  
A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás esetén a 
három évet meghaladó időtartamra történő szerződés megkötéséről a 
Közgyűlés dönt. 
Az ingatlan forgalmi értékének szakértői véleményezése megtörtént, melyet 
jelen előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmaz. E szerint a szóban forgó terület 
értéke 1.143 Ft/m² értékben került megállapításra. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására a 
"Szociális alap- és szakosított ellátást, 
valamint gyermekjóléti alap- és 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése" című 
felhívásra  

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzése 
tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-

műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Gazdasági Válságkezelő 

Tanácsadó Testület és a Gazdasági 
Válságkezelő Pénzügyi Alap létrehozására 

 
Előterjesztők:  KDNP, Fidesz frakciók 

 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztők képviselőjének, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Garamvölgyi Attila: A DAM fókuszba állította a miskolci munkanélküliségi 
helyzetet. A kis- és középvállalkozások foglalkoztatási helyzetével foglalkozni 
kell. A miskolci gazdaság szereplőinek a válság enyhítése érdekében össze kell 
fogniuk. A pénzügyi alap indulásához 500 millió Ft-os alapot jelöltek meg. A 
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Kereskedelmi és Iparkamara már elindította ezt a folyamatot, ehhez 
szeretnének csatlakozni, hogy a miskolci vállalkozásokat helyzetbe hozhassák.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Kobold Tamás: Az 500 millióval óvatosabban bánna azért. Az azonban tény, 
hogy a bajba jutott vállalkozásokon segítenie kell a városnak. A vállalkozások 
azért vannak bajban, mert nincs munkájuk. Úgy lehet segíteni tehát, hogy 
munkát kell nekik adni, rendeléseket kell eszközölni irányukba.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztésnek 
három eleme van. Azt tanácsolják, hogy alapítsanak szakértőkből álló 
tanácsadó testületet, melynek feladata a válság hatásainak felmérése és 
megoldási javaslatok kidolgozása. Régiós szervezet működik a témában, ezzel 
tisztában van, de szerinte kell városi szinten is hasonló szerveződés. A 
szakértői csoport állítaná össze a válságkezelési alap felhasználásának 
technikáját. Nem úgy működne a finanszírozás, hogy csak úgy odaadják a 
pénzt, szankciókkal ellátott pénzügyi tervekben gondolkodnak. Az 500 millió Ft-
ról azt gondolja, hogy kimondottan jó demonstrációként hat. Utal arra, hogy 
napirend előtt már mondta, a felterjesztést meg kell írni a miniszterelnök úrnak, 
hogy nyilvánítsa a térséget válságövezetté. Meg kell vizsgálni a város 
intézményeit, a kapcsolódó szolgáltató cégeket, hogy van-e arra lehetőség, 
hogy más városi cégek helyett miskolci vállalkozásokkal dolgozzanak.  
 
Szűcs Erika: Nem célravezető, hogy városi szinten úgy próbálnak megoldási 
formákat konstruálni, hogy az országos lehetőségeket figyelmen kívül hagyják. 
A kríziskezelő csoporttal létrejött egy olyan mag, amelyre lehet építeni. A 
gazdasági válság fennállásáig elemezhetik a folyamatokat, de nem önállóan, 
hanem a regionális programhoz kapcsolódva, szélesebb információs bázist 
bekapcsolva. Az alapról az a véleménye, hogy a város pénzét nem erre kell 
költeni, hiszen van a központi kormányzat által létrehozott jelentős nagyságú 
forrásbázis, melynek megszerzését kell célul kitűzni. Pályázat útján kis- és 
középvállalkozások juthatnak támogatáshoz. 10 milliárdos alap is működik, 
amely a regionális munkaügyi központokon keresztül hívható le. A múlt héten 
hozott a Kormány egy olyan döntést, hogy EU-s forrásokból kis- és 
középvállalkozások részére 20 milliárdos alapot hoznak létre, amely a 
csökkentett munkaidő alkalmazását támogatja képzéssel kombinálva. Lesz egy 
10 milliárdos alap, amely a nagyobb foglalkoztatók számára nyújt hasonló 
támogatást. Tegnap a DUNAFERR problémát tárgyalta meg a kormányzatközi 
bizottság. Egyetértés volt abban, hogy a 10 milliárdos térségi válságkezelő 
alapnak az első projektje az a DAM lesz.  
Az előterjesztés szándékát és szellemiségét megérti és támogatja, de a javasolt 
megoldással nem ért egyet.  
 
T. Asztalos Ildikó: Az SZDSZ frakció álláspontját ismerteti. Bizonyára Lenártek 
András képviselő úr tudja, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács mellett létrejött 
egy szakmai bizottság, amely a válság folyamatának elemzésével foglalkozik. 
Ez a testület Miskolc helyzetével is foglalkozik. Az országos rendszerek 
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tükrében a vállalkozókat a lehetőségekről folyamatosan tájékoztatni tudják. A 
gyors információhoz jutás kulcskérdés. A miskolci vállalkozásokat a regionális, 
országos lehetőségekről tájékoztatni kell. A fejlesztési tanács munkatársai 
Miskolcon vannak, tehát könnyen elérhetőek. Az alap létrehozását a frakció 
nem támogatja.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Abban egyetértés van, hogy az 
a típusú tevékenység, amit a kríziskezelő munkabizottságnál létrehoztak, más 
gazdasági területen is követendő. Az az utolsó lépés, hogy az önkormányzat 
beleszóljon a gazdaság problémakezelésébe. Extrabizottságok létrehozásának 
nem híve. Sokan foglalkoznak válságkezeléssel, vállalkozásélénkítéssel. 
Ezeket kellene felderíteni és kihasználni.  
Megadja a szót az előterjesztők képviselőjének, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Garamvölgyi Attila: Úgy gondolja, korábban is foglalkoztak válságkezeléssel. 
Az idő tényezője fontos ebben a vonatkozásban, a határozat akaratot fogalmaz 
meg. Ismerik miniszter asszony által elmondottakat, de úgy érzik, eddig nem 
történt semmi az ügyben.  
 
11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság alapító 
okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 

Egészségügyi Szolgálat főállású iskola- és 
ifjúság orvosi létszámának a bővítésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Kovács Józsefné: Az építményadóról szóló rendelettel kapcsolatban több 
választókerületében élő polgár is kérdéssel fordult hozzá. Mi a helyzet akkor, 
hogy ha a felépítmény – maga a garázs – magántulajdonban van, a terület 
pedig az önkormányzati tulajdontól bérelt. Kérdésük, ilyen esetben az 
építményadó mérséklése szóba jöhet-e. Van-e a korrekcióra jogszabályi háttér?  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap.  
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Lenártek András: A Miskolc térségébe tartozó SHBÖTT egyesületet 
Polgármester úr bizonyára ismeri. Felmerült, hogy Miskolcnak 4 éve 
tagdíjfizetési hátraléka van. Ha ez igaz, pótolni kell a hiányosságot.  
A Búza tér környéki őstermelők megkeresték azzal a problémával, hogy korábbi 
ígéret értelmében asztalokkal látják el őket és lesz helyük, de eddig sajnos nem 
történt semmi előrelépés ebben az ügyben. Az őstermelők így a Kertész Áruház 
előtti területet foglalják el, ami senkinek nem jó megoldás.  
Az Avas Szálló mögötti parkolóban térdig és a sár, de ennek ellenére díjfizetési 
kötelezettség érvényes a területen. Az Agorán Stefán Csaba azt állította, 
díjmentes a parkolás, de négy olyan embert is ismer, akiket itt büntettek meg.  
A Gábor Áron Szakközépiskolában kiváló embereket képeznek. A grafikus 
képzés fellegvárának tartják országosan az iskolát. Az egyik tanuló országos 
versenyen úgy tudott indulni, hogy a tanároknak annyit sikerült elérniük, hogy a 
két évvel későbbi évfolyamon versenyezhetett. Két nappal a verseny előtt a 
mintadarabot estig készítette az iskolában. Hazafelé menet megverték a 
villamosmegállóban. A tanároknak kellett a fiút igazolniuk és lelkileg-testileg 
összeszedni. A tanuló a versenyre végül elment és megnyerte azt. A tanárok 
szerint is esélyes volt a győzelemre, de arra esélye sem volt, hogy Diósgyőrben 
épségben hazamenjen.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
közbiztonság területén komoly birkózások folynak, ezt bizonyára képviselő úr is 
tudja, de azt kimondani általánosságban, hogy Diósgyőr, túlzás. A város sok 
pontján előfordulhatnak sajnos hasonló események, ahogyan az országban is 
bárhol. A megoldást csak úgy lehet megtalálni, ha a közbiztonságot egészként 
szemlélik és a rendfenntartók hathatós beavatkozási eszközeit bővítik.  
A piaccal kapcsolatban újra tájékoztatást kér az illetékesektől.  
Az SHBÖTT egyesülettel kapcsolatban elmondja, a kistérséggel párhuzamosan 
működik. A tagsági díjról tárgyalnak. Több település is vitatja az SHBÖTT 
egyesület fontosságát.  
 
Dr. Szinay Attila: Komlóstetőről érkezett lakossági megkeresés – az elmúlt 
Közgyűlésen is szóvá tették már – és szerinte sem túlzó azt állítani, hogy 
időnként a gyógyszertári lobbi képes átszabni például a miskolci egészségügyi 
rendszert is. Akkor egyetértettek abban, van egy olyan törekvés, amely arra 
irányul, hogy a háziorvosi körzetközpontok a gyógyszertárak függvényében 
módosuljanak. Komlóstetőn aláírásgyűjtést is szerveztek, tiltakozva az ellen, 
hogy a két háziorvosi körzetet ne vigyék be a volt vasgyári SZTK épületébe, 
mert úgy látják, számukra ez hátrányos. Lehet fenntartói szempontból ez jogos 
és lehet az is, hogy a gazdasági elemzések után az orvosok is arra az 
álláspontra jutnak, hogy belemennek a cserébe, de a betegeket is nézni 
kellene.   
A Miskolc kártya konstrukcióját együttműködve több hónapon keresztül sikerült 
kialakítani. Az az érzése, a folyamat lelassult az eredeti tervekhez képest. 
Kérdése, hol tart ez az ügy.  
 
Polgármester: Megadja a szót Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrnak, 
válaszoljon az elhangzott – egészségügyet érintő – kérdésre.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Komlóstetővel kapcsolatban elmondja, 
elindították az Egészség Ház projektet, amit a Közgyűlés megszavazott, ennek 
első része volt a vasgyári SZTK-ban kialakított első Egészség Ház, ahova 
beköltözött már öt háziorvosi praxis. A tárgyalások során a komlóstetői két 
háziorvos asszonnyal abban állapodtak meg, hogy május 30-ig költöznek le az 
Egészség Házba. A héten az új rendszerről valamennyi komlóstetői lakos 
írásban értesülni fog.  
 
Polgármester: Képviselő úr a többi felvetésére írásban, 15 napon belül választ 
kap. 
 
Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Az asztalán talált egy levelet, amely arról szól, hogy 
Polgármester úr ismertesse a Közgyűléssel az egész népességet érintő, a 
genetikailag módosított növények tilalmáról szóló szabályozást. Az 
országgyűlési képviselő arra is kéri Polgármester urat, hogy lehetőség szerint 
tiltsa meg a genetikailag módosított növények használatát a város 
közigazgatási területén. Érvek és ellenérvek ütköznek ebben a témában is. Az 
országgyűlés öt párti támogatottsággal harcolt azért, hogy a genetikailag 
módosított fajta továbbra is tiltás alatt legyen Magyarországon.  
 
Tavaszi Zsolt: Az Állatsegítő Alapítvány képviselője kereste meg a frakciójukat 
azzal a problémával, hogy a Sajószigeti út mentén épülő állatmenhely 
átmenetileg forráshiánnyal küzd. A mai gazdasági helyzetben a város 
segítségét kérik 10 millió Ft értékben. Az összeget kamatostól november végén 
visszatérítené az alapítvány. Ha nem segítenek, az ellátatlan feladatok 
visszaszállhatnak a városra, illetve a Városgazda Kht-re. 
 
Polgármester: A problémát ismeri, hiszen Szebeni Péter képviselő úr 
folyamatosan tájékoztatja az Állatsegítő Alapítvány helyzetéről. Arra nem 
tudnak hitelt adni, hogy biztosan visszaadja az alapítvány. Kéri az anyagot 
jobban és pontosabban előkészíteni.  
Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Hegedűs Andrea: A szirmai honlapon az jelent meg, hogy a Babits Mihály 
utcában fekvőrendőrt helyeztek el. Nem volt erről tudomása, lakossági kérés 
sem volt az ügyben, ezért megnézte és valóban két fekvőrendőr található az 
említett helyen. A lakók nem kérték ezeket az útakadályokat. Kérdése, ki kérte, 
ki volt a kivitelező?  
A Radnóti Miklós Közösségi Ház vakolata omlik az egyik oldalfalnál, illetve a 
homlokzat is korhad. Az épület részleges felújítását kéri.  
Az előző Közgyűlésen is kérte, hogy a főúton és a Somlai Artúr utcán közlekedő 
szennyvíziszapot szállító teherautók közlekedését jó volna szabályozni abból az 
aspektusból is, hogy ne csöpögjön a hulladék, mert a bűz elviselhetetlen. A 
teherautók kitiltását kéri Szirmáról. 
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Az tény, nem képviselő asszony rakatta le a fekvő rendőröket. 
 
Juga György: Megköszöni Főépítész úr válaszát az előző Közgyűlésen a panel 
program keretében végzett épületszínezésekkel kapcsolatban feltett kérdésére.  
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A Magyar Természetvédők Szövetsége klímatörvény megalkotásáért lobbizik, 
az ezzel kapcsolatos kiadványt valamennyi képviselő részére eljuttatta. A 
támogató nyilatkozatot kéri, töltsék ki a képviselők. 
A szennyvízcsatornázással kapcsolatos 6 milliárdos pályázatot másodszor 
nyújtották be. Azzal szembesült, hogy a pályázat egyik fele a szennyvízkezelő 
rendszer modernizációját, a másik fele az ellátatlan területek csatornázását 
szolgálja. A pályázatban szerepel olyan terület, ahol nem csak a 
szennyvízcsatornázás, hanem az ivóvízhálózat is hiányzik. Kérdése, ha 
nyernek a pályázaton, milyen ütemezésben és miből tervezi a városvezetés az 
ivóvízhálózatot kiépíteni. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
problémát a zárványterületek okozzák a városban, ahol nincs 
szennyvízcsatorna rendszer kiépítve.  
 
Fábián István: Kérdése, miért késik a panelprogramokon nyertes pályázatok 
minisztériumi aláírása, engedélyezése. 2008-ban 64 nyertes pályázatból 
jelenlegi információi szerint 32 pályázatot fogadott be a minisztérium. A 
támogatások késése miatt több tulajdonos is a panelprogramtól való 
visszalépését jelentette be. Kéri az országgyűlési képviselőket lobbizzanak, 
hogy a minisztérium minél több pályázatot engedélyezzen.  
Az épületek színezésével kapcsolatban a lakosok azt kifogásolták, hogy nem 
kérik ki a véleményüket a szín kiválasztásakor. Hogyan fordulhat elő az, hogy 
konkrét színre, márkanévvel ellátva és színkódra írnak ki pályázatot?  
A Városgazda Kht-nek megköszöni, hogy az előző Közgyűlésen felvetett 
problémáit megoldotta.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
pályázatokat folyamatosan írja alá. Több tízezer pályázat fut az országban, 
ezek feldolgozása időigényes. Megadja a szót főépítész úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Viszlai József: 2 oldalban leírta a színkoncepcióval kapcsolatos álláspontját, 
de úgy látja, ez újra és újra előkerül. A színkód meghatározott, a márkanév 
nem.  
 
Molnár Péter: Az Avason található Fényi Gyula térrel kapcsolatban szól. A 
tavalyi költségvetésben szerepelt 20 millió Ft-os tétel a kereszteződésben 
kialakítandó lámpára. Kérdése, mikor épül meg ez a közlekedési lámpa?  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Műszakilag nem olyan egyszerű a kérdésre választ adni. Az aluljáró a 
gyalogosforgalomnak a szint alá terelését célozza.  
 
Sebestyén László: A régi tüdőszűrő állapotával kapcsolatban Nyírő Pál 
képviselő úr és ő is több ízben felszólalt. Az épület még mindig csövesek 
tanyája. A tulajdonos képviselőjével tárgyalásokat javasol lefolytatni azzal a 
céllal, hogy az ingatlant visszavásárolja a város. A kátyúzás lecsökkenne, ha a 
költségvetéshez benyújtott módosítóit elfogadná a testület. A Kőporos és a 
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Mátyás király utcai játszóterek közbeszerzési pályázata ugyan elakadt, de jó 
volna, ha tavaszra készen lennének ezek a parkok.  
Emlékezteti Polgármester urat arra, hogy a Bábnyi bérc és Galagonyás utcák 
illegális szemétlerakóinak felszámolására a környezetvédelmi hatóság 30 napot 
adott, ami lassan letelik. 
A Bandzsalgó utcáról is sokat szólt már. A városban bárhol keletkező mart 
aszfaltot kéri erre az utcára szállítani.  
A közbiztonság nem sokat javult a 17. sz. választókerületben. Kéri a járőrözés 
gyakoribbá tételét.  
A Feszty Árpád utcai buszvégállomástól kifelé nincs ivóvízvezeték. Önerős 
közműépítéssel vállalnák az ott élők a kivitelezést, csak egy kis lökés kellene 
hozzá. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Azt hangsúlyozza, a szemetet nem a városvezetés hordja oda. Hiába büntetik 
meg őket, maximum az a pénz fog fogyni, amit az illegális lerakók 
felszámolására lehetne fordítani. Kéri a kollegáit, tekintsék át a kátyúzás 
témakörét abból a szempontból, hogy kik végzik, milyen minőségben és a 
rosszul végzett munkát ne vegye át a hivatal.  
 
Doszpoly Orsolya: Múlt év szeptemberében Nyulászy Istvánné érdeklődött, 
hogy a Csaba vezér utca 55. sz. alatti romos épülettel mi lesz. Azóta a kocsma 
is kiköltözött az ingatlanból. Történt valamilyen helyreállítás az épületen? 
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Megadja a szót Dr. Halmai Gyulának, a Miskolc Holding Zrt. elnök-
igazgatójának, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Dr. Halmai Gyula: Képviselő asszony felkereste ez ügyben és tájékoztatta 
arról, hogy a MIK Zrt. saját költségén lebontja az épületet és ezt követően 
próbálnak majd vevőt találni az ingatlanra.  
 
Szűcs Tamás: A Pozsonyi utca lakói fekvőrendőrt szeretnének az utcába és ez 
ügyben írásbeli kérelmet is beadtak. A lakók a kis családi házas szakaszra 
gondoltak.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Fodor Zoltán: Kéri, hogy legközelebb az maradjon bent a teremben, akinek 
kérdése, észrevétele van és figyel a hozzászólókra is. Felháborító, hogy egy 
valaki beszél és a teremben tartózkodók 80%-a beszélget, nem figyel. Akit nem 
érdekel, menjen ki az ülésteremből. 
Az Avason a hármas ütemben talált egy épületet, a vízgépháznál, amit már 
felgyújtottak. Hajléktalanok és csavargók tanyája ez a terület. Azt hallotta, hogy 
a MÁV tulajdonában van az ingatlan. Kéri, derítsék ki kié és mit lehet tenni vele.  
 
Polgármester: Fedor Vilmos alpolgármester úr jelezte, hogy már foglalkozott 
bejelentésre a kérdéssel, de természetesen felgyorsítja az eljárást. Képviselő úr 
felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. Zárt ülést rendel el.  
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--- Zárt ülés után. --- 
 

Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 
 
1. napirend tárgya:  Javaslat a 2008. évi önkormányzati költségvetés 

előirányzatainak módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány nem érkezett. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak. 
. 

A Közgyűlés 24 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
5/2009. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 
2/2008. (III. 12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 

2. napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására 

 Javaslat az élelmezési nyersanyagköltség 
megállapítására 

 
A költségvetési javaslathoz összességében 15 db módosító indítvány 
érkezett, valamennyi határidőn belül. 
A módosító indítványok közül 9 db-ot frakció, 2 db-ot bizottság, 2 db-ot 
képviselő nyújtott be. Előterjesztői módosító indítványként 2 db-ot jegyez. 
Kocsis Levente úr egyik indítványát visszavonta. 
A FIDESZ frakció indítványait egy-egy képviselő is aláírta a frakcióvezető 
mellett. 
Egyes indítványok több módosítási javaslatot is tartalmaznak. 
Az előterjesztői módosító indítványok érintik a költségvetési 
előirányzatokat, valamint a rendelettervezet szövegét is és tartalmaznak 
2 db új határozati javaslatot is. 
Javasolja, hogy a módosító indítványokat a korábbi években megszokott 
sorrendben vegyék sorra: 
 Először a költségvetési javaslat előirányzatait érintő módosító 

javaslatokról döntsenek. 
 Ezután a költségvetési rendelettervezethez benyújtott javaslatokat 

vegyék sorra. 
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 A harmadik ütemben pedig a határozati javaslatokat érintő módosító 
indítványokról döntsenek. 

A benyújtott határozati javaslatokról majd a végszavazás keretében kell 
dönteni. 
Az egyes témacsoportokon belüli szavazás konkrét sorrendjét illetően 
ugyancsak a korábbi bevált gyakorlat követését javasolja: először a 
frakciók, majd a bizottságok, végül pedig a képviselők módosító 
indítványairól szavazzanak. 
Az egyes módosító indítványokhoz illetve javaslatokhoz kapcsolódóan 
véleményt nyilvánít. 
Az olyan indítványok esetén, melyeket teljesíthetőnek tart, menet közben 
jelzi. Ezeket előterjesztői módosító indítványként kezeli. Ezekről nem kell 
külön szavazni.  
Az előterjesztői módosító indítványokról a végszavazás keretében 
születik döntés. 
Vannak olyan érintett tételek a költségvetési javaslatban, melyeket több 
módosítási javaslat is érint. Ezekre felhívja majd a figyelmet. 
Mindezek figyelembevételével vegyék sorra a javasolt módosításokat. 
 
A.    A költségvetési előirányzatokat érintő indítványok 
 
I.   Frakciók 
 
1.) SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE FRAKCIÓ 
 
A frakció javasolja, hogy a Roma tanulók korrepetálása feladat (Oktatási 
funkció, egyéb feladatok, költségvetési javaslat, a továbbiakban röviden 
költségvetés 149. oldal) előirányzata 10 millió Ft-tal, 14 millió Ft-ra 
növekedjen. A feladat megnevezése pedig bővüljön ki „Mentori Hálózat 
kiépítése” szövegrésszel. 
A fedezetet az Igazgatási feladatok előirányzata azonos összegű 
csökkentésével kéri biztosítani a frakció (152. oldal). 
A javaslatot támogatja, előterjesztői módosító indítványként elfogadja, így 
erről külön szavazni nem kell. 
 
2.) FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG FRAKCIÓ 
 
A frakció előirányzatokat érintően 7 db indítványt nyújtott be. Minden 
indítványt aláírt egy-egy képviselő is a frakcióvezető mellett. 
 
2.1. Az első, Tavaszi Zsolt képviselő úr által is aláírt javaslatban 7 
feladatcsoportban beruházási, felújítási feladatok elvégzéséhez összesen 
59,2 millió Ft biztosítását kérik, a következők szerint: 
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1.A Népkertben a park rekonstrukció folytatásához 3 
feladatra   

10,4 millió Ft

és a Városi Sportközpont előtti téren növény 
telepítéséhez 

    1,8 millió Ft

2.Mikes Kelemen út és járda teljes felújítás 30,0 millió Ft
3.Petneházy u. járda felújítás befejező ütem  3,0 millió Ft
4.Petneházy úti óvoda nyílászáró csere és homlokzat 
felújítás 

7,0 millió Ft

5.Petneházy úti bölcsőde előtető építése                    3,0 millió Ft 
6.Aulich L. u. Tampere lépcső 4 db fekvő rendőr 
telepítése 

1,0 millió Ft

7.Csaba kapu – Népkert között a kerékpárút 
biztonságosabbá tétele 

3,0 millió Ft

Összesen:              59,2 millió Ft
 
A fedezetet a városüzemeltetés, főépítészi, településrendezési feladatok 
(143. old.) előirányzatának 5 millió Ft-os csökkentésével, a tervezési 
feladatok (171. old.) előirányzatának 12 millió Ft-os csökkentésével, a 
Díszelgő Alegységek Fesztiválja (150. old.) előirányzatának 5 millió Ft-os 
csökkentésével, a városi szilveszter előirányzatának 2 millió Ft-os 
csökkentésével, a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kht. működési 
támogatásának 30 millió Ft-os csökkentésével, valamint az út-híd 
fenntartás (156. old.) előirányzatának 5,2 millió Ft-os csökkentésével 
javasolják biztosítani. 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a Díszelgő Alegységek Fesztiválja, a 
Kommunikációs Kht. támogatása valamint az út-híd fenntartási feladatok 
előirányzatai terhére a FIDESZ frakciónak még további javaslatai vannak. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását.  
 

A Közgyűlés 16 igen, 23 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
2.2. A frakció második indítványában, melyet Fábián István és Doszpoly 
Orsolya képviselők is aláírtak, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
15 millió Ft-os előirányzatának 5 millió Ft-tal történő megemelését 
javasolja (146. old.).A fedezetet a Díszelgő Alegységek Fesztiválja 
feladat előirányzata terhére javasolják biztosítani. 
Felhívja a figyelmet, hogy ezen előirányzat már az előző feladatnál és a 
FIDESZ frakció további javaslatánál is szerepel forrásjavaslatként. A 
javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását.  
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A Közgyűlés 15 igen, 23 
nem, 1 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
2.3. A harmadik frakciójavaslatot frakcióvezető úr mellett Fábián István 
képviselő úr írta alá. Javasolják, hogy a beruházási feladatok közé 
épüljön be a „Felsőruzsin krt. 7-21. sz. tömblakások által határolt játszótér 
balesetveszélyességének elhárítása, közösségi térré alakítása, 3 millió Ft 
előirányzattal. 
A fedezetet a Díszelgő Alegységek Fesztiválja feladat előirányzata 
terhére kívánják biztosítani. 
Ez a harmadik feladat, melynél a fedezetet a fesztivál előirányzata 
terhére kívánják biztosítani. A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület 
állásfoglalását. 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
2.4. A negyedik javaslat, melyet szintén Fábián István képviselő úr 
jegyez a frakcióvezető úr mellett beruházási feladatként javasolja felvenni 
a költségvetésbe a „Szilvás u. 20. sz. és az ott lévő trafóház melletti 
terület parkolóvá alakítását” 3 millió Ft előirányzattal. 
A fedezetet a Kommunikációs Nonprofit Kht. működési támogatása 
terhére, 3 millió Ft összegben javasolják biztosítani. A javaslatot nem 
támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
2.5. A frakció ötödik – Doszpoly Orsolyával közösen aláírt – javaslata a 
szociális funkcióban az „Adósságkezelési szolgáltatás” (146. old.) 
előirányzatát 10 millió Ft-tal 110 millió Ft-ra kívánja megemelni. 
A fedezetet a költségvetés Általános tartaléka terhére kívánják biztosítani. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  
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2.6. A frakció – Kocsis Leventével benyújtott – hatodik indítvány két 
javaslatot tartalmaz. 
a.) Az első javaslat az Út-híd fenntartás nagy volumenű és folyamatos 
feladatokra tervezett 100 millió Ft-os előirányzatát (157. old.) egységesen 
javasolja felosztani a 26 egyéni választókerület között. Az így felosztott 
összeg 1 millió Ft-tal több, mint a költségvetésben szereplő keretösszeg. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
b.) A másik javaslat a beruházási feladatok között tervezett „Települési 
önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” 
500 milliós előirányzatát (171. old.) javasolja felosztani ugyancsak 
egyenlő arányban a választókerületek között. A javaslatot nem támogatja. 
Kéri a testület állásfoglalását. 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
2.7. A hetedik javaslatban a frakció, szintén Kocsis Levente képviselő 
úrral közösen indítványozza a Városmarketing, vendégforgalom feladat 
előirányzatát 7 millió Ft-tal 30 millió Ft-ra, az Idegenforgalmi Alap 
előirányzatát 8 millió Ft-ról ugyancsak 30 millió Ft-ra megemelni (mindkét 
feladat a 151. oldalon található). 
A fedezet biztosítását a Városüzemeltetési funkció közvilágítás feladat 
617,8 millió Ft-os előirányzata terhére, összesen 29 millió Ft összegben 
javasolják. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  
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II.  Bizottságok 
 
1. IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
A bizottság új feladatként javasolja a költségvetésbe a „Szépkorúak Háza 
Kht. saját tőkéjéhez kapcsolódó pótbefizetés (Dr. Hilscher Rezső 
Szociális Közalapítvány)” feladatot felvenni 34 millió Ft előirányzattal. 
A fedezetet a Szépkorúak Háza működési hozzájárulás feladat 
előirányzata terhére javasolják biztosítani (147. old.) 
 
A javaslatot támogatja, előterjesztői módosítóként elfogadja, így erről 
külön szavazni nem kell. 
 
2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG 
 
A bizottság a Környezetvédelem funkció „Tudatformálás” feladat 
előirányzatából 2 millió Ft átrendezését javasolja a „Környezetvédelmi 
Alap” feladatra. 
Az ehhez kapcsolódó szövegmódosításról a rendelettervezethez beadott 
javaslatoknál szavaznak. 
A javaslatot támogatja, előterjesztői módosítóként elfogadja, így erről 
külön szavazni nem kell. 
 
III. Képviselői indítványok 
 
Sebestyén László úr, a FIDESZ frakció tagja, a 17. sz. választókerület 
képviselője két önálló indítványt nyújtott be. 
Mindkettőben, egyezően ugyanazon útépítéseket, szám szerint 12 db-t 
jelölte meg feladatként. Eltérés a megjelölt forrásoknál van, ezért a két 
indítvány alternatív javaslatként is kezelhető. 
A beruházási feladatok közé „Útépítések, szilárd burkolatú aszfalt út 
építések”-ként javasolja felvenni képviselő úr a következőket: 
1. Estike út 32-től 46 számig 140 fm hossz 
2. Cserhát út 25-től 45 számig 230 fm hossz 
3. Csermely út 53-tól Pintes utcáig 30 fm hossz 
4. Bandzsalgó dülő végig 170 fm hossz 
5. Sólyom út Balázs diák út összekötés 90 fm hossz 
6. Árok út korforgalomtól Pece hídig 20 fm hossz 
7. Muskátli út teljes hosszon 200 fm hossz 
8. Közdomb út – Margittai utca összekötő250 fm hossz 
9. Napfürdő út Pece híd közti aszfaltjavítás50 fm hossz 
10. Napfürdő út 1 db gépkocsi kitérő építése 
11. Pintes utca (Árok utcától) teljes hosszon200 fm hossz 
12. Árok utcában buszforduló építése 
Összesen:      1.380 fm  hosszúságban 
Költsége:      50 millió Ft  
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Képviselő úr egyik indítványában fedezetként az Igazgatási fejlesztéssel 
összefüggő díjak feladat előirányzatából 15 millió Ft-ot, az Igazgatási 
fejlesztések feladat előirányzatából ugyancsak 15 millió Ft-ot (mindkét 
feladat a 172. oldalon található), valamint a Nagy volumenű 
útrekonstrukció feladat (171. oldal) előirányzatából 20 millió Ft-ot jelölt 
meg. 
A megjelölt igazgatási fejlesztések csaknem teljes egészben 
kötelezettséggel terheltek, az út rekonstrukcióra tervezett összeg pedig a 
Közgyűlés 2008. szeptemberi döntése alapján került be a költségvetésbe. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 23 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
Képviselő úr másik indítványában az előbb ismertetett 12 útépítési feladat 
fedezetét teljes egészében a nagy volumenű útrekonstrukció előirányzata 
terhére kívánja biztosítani. Az indítványban a 2009. évi feladatokat jelöli 
meg forrásként, de ilyen nincs a költségvetési javaslatban. A megjelölt 
OrganP kód alapján bizonyosra vehető, hogy itt is a 2008. éviről lenne 
szól. 
A javaslatot nem támogatja. Kéri a testület állásfoglalását. 
 

A Közgyűlés 15 igen, 24 
nem, 0 tartózkodó 
szavazattal (nem szavazott: 
6 fő) a módosító indítványt 
nem támogatta.  

 
B. A költségvetési rendelettervezetet érintő módosító indítványok 
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság Környezetvédelmi Alap 2 
millió Ft-os növelésére irányuló javaslatáról már szavaztak. Az indítvány 
azt is javasolja, hogy az újonnan kialakított 5 millió Ft előirányzat 20%-a, 
1 millió Ft nem költhető el, azt tartalékként kell kezelni úgy, hogy az 2010. 
évre átvihető legyen. 
Fentiek figyelembevételével a költségvetési rendelettervezet 16.§ (1) 
bekezdésének kiegészítése szükséges a következők szerint: 
„Az Alap 5 millió Ft-os előirányzatának 20%-a, 1 millió Ft tartalékként 
kezelendő, mely a következő évre átvihető.” 
A javaslatot támogatja és előterjesztői módosító indítványként elfogadja, 
így erről nem kell külön szavazni. 
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C. Az előterjesztés szövegét érintő módosító indítványok 
 
Kocsis Levente képviselő úr visszavonta azt a javaslatát, hogy a 
működési kiadások, városüzemeltetési funkció Kommunális vízi 
létesítmények üzemeltetése feladatcsoporton belül a „Tapolca Békás tó 
vízpótlás” feladat elnevezése „Tapolca Békás tó karbantartás”-ra 
módosuljon, változatlan előirányzat mellett. 
 
D. A határozati javaslatokat érintő módosító indítványok 
 
A határozati javaslatokhoz módosító indítványok nem érkeztek. 
 
A rendeletalkotás következik, melyhez minősített többség, legalább 23 igen 
szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 

.A Közgyűlés 24 igen, 15 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
6/2009. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének megálla-
pításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Polgármester: A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati 
támogatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

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

II-23/31.217-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati támogatása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés 

működtetéséhez 2008. évben a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció 
részeként 658 MFt vissza nem térítendő önkormányzati támogatással 
járult hozzá.  

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi 

közlekedést 2009. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: MVK Zrt. 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
   Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 
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Polgármester: A fejlesztési hitelek c. előterjesztés határozati javaslatáról 
szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

 
II-24/31.217-2/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 2009. évre tervezett fejlesztési hitelek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2009. évre tervezett 
fejlesztési hitelek igénybevételéről és a nem kedvezményes feltételű fejlesztési 
forinthitelek devizahitellé történő átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 
  
 a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást indítsa meg és folytassa le, valamint 

a nyertes ajánlattevővel a szerződéseket kösse meg a Gazdasági 
Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett, 

 az eljáráshoz biztosítsa hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét, 
 az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. pontja szerinti 

egyedi eljárási rend keretében a hiteligénybevétel közbeszerzési 
eljárásához Bíráló Bizottságot hozzon létre. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
Határidő:   folyamatos 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 

elnökeit, hogy a 2009. évi fejlesztési hitelek közbeszerzési eljárásában a 
Bíráló Bizottság tagjaiként vegyenek részt.  

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  
 
 tárgyalásokat folytasson a korábban felvett nem kedvezményes feltételű 

fejlesztési hitelek (5,9 milliárd Ft) devizahitellé történő átalakításának 
feltételeiről a finanszírozó pénzintézettel. 

 eredményes tárgyalás esetén a nem kedvezményes hitelek devizahitellé 
történő átalakításáról szóló szerződést a finanszírozó hitelintézettel kösse 
meg a Gazdasági Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett. 

 
A fejlesztési forinthitel devizahitellé történő átalakításáról a Közgyűlést 
tájékoztatni kell. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
Határidő:   azonnal ill. folyamatos 
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Polgármester: Fekete Tibor könyvvizsgáló megbízatásának 
meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

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

II-25/31.217-3/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Fekete Tibor könyvvizsgáló könyvvizsgálói megbízatásának 

meghosszabbítása 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Fekete Tibor könyvvizsgáló 

könyvvizsgálói megbízatását a 2009. május 1. – 2011. április 30. közötti 
időszakra 260 eFt + ÁFA/hó díjazással meghosszabbítja. A díj az infláció 
mértékével emelhető. 

 
2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói 

szerződésmódosítás aláírására.  
 

Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2009. április 30. 

 
Polgármester: Az élelmezési nyersanyagköltség 2009. április 1-jétől 
történő megállapításáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

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

II-27/31.217-5/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Élelmezési nyersanyagköltség megállapítása 2009. április 1-jétől 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyersanyagköltség megállapításról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és a következők szerint határoz: 
 
1) A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési 

nyersanyagköltséget 2009. április 1-i hatállyal a melléklet szerint állapítja 
meg. 

  
 Felelős:   jegyző 
 Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 Határidő:  azonnal 
 
 
2) A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló IX-182/16.894-

2/2007. sz. határozatot 2009. április 1. napjától hatályon kívül helyezi. 
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Polgármester: A 2009. évi költségvetés felhasználásának I. félévi 
korlátozásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 7 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  

II-28/31.217-6/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 2009. évi költségvetés felhasználásának I. félévi korlátozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2009. évi 
költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásának szabályozása 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
tervezett egyes funkciók működési feladatait érintően az ágazati keretekből 
összességében 250.000 ezer Ft-os nagyságrendű kötelezettségvállalásra az I. 
félév végéig ne kerülhessen sor, az alábbiak szerint: 
 Városüzemeltetés 95.000 ezer Ft 
 Környezetvédelem 2.000 ezer Ft 
 Vagyongazdálkodás 2.000 ezer Ft 
 Egészségügy 2.000 ezer Ft 
 Szociális 45.000 ezer Ft 
 Oktatás 13.000 ezer Ft 
 Kultúra 20.000 ezer Ft 
 Sport 10.000 ezer Ft 
 Igazgatás 50.000 ezer Ft 
 Központilag kezelt 11.000 ezer Ft 
Összesen: 250.000 ezer Ft 
 
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az I. féléves gazdálkodás 
helyzetének áttekintését követően a pénzügyi-gazdasági folyamatok kedvező 
alakulása esetén az előirányzatokat felszabadítsa. Erről a Közgyűlést 
utólagosan tájékoztatni kell. 
 
3. Az előirányzat felhasználás (kötelezettségvállalás) korlátozásának 
lebonyolításával az egyes funkciókat érintően a Közgyűlés az ágazatilag érintett 
alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős:  polgármester, illetve alpolgármesterek  
Közreműködik: Polgármesteri Hivatal főosztályok vezetői  
Határidő:  2009. évi költségvetés jóváhagyása, illetve folyamatos 
 
Polgármester: A személy- és vagyonvédelmi szolgálat működtetésének 
támogatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-29/31.217-7/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Személy- és vagyonvédelmi szolgálat működtetésének 

támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú 
Város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
2184/2008. (XII. 23.) számú Kormányhatározat alapján Miskolc Megyei Jogú 
Város személy- és vagyonvédelmi szolgálatának működtetésére biztosított 
120.000 ezer Ft-ot 2009. évben a személy- és vagyonvédelmi szolgálat 
működtetésére használja fel. 
 
Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Közterület-felügyeleti Rendészeti és Ellátási Főosztály  
Határidő:  2009. évi költségvetés jóváhagyása, illetve folyamatos 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás 

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

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez 
módosító indítványt az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság nyújtott be, 
melyet előterjesztőiként befogad, így erről szavazni nem kell.  
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványa:  
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a rendelet 41. § (3) 
bekezdésének m.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
m.) Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvállalt családsegítési, 

gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási feladatok 

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről, 
figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosító indítványban foglaltakra 
is. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat 
szükséges. 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
7/2009. sz. rendeletét a 
szociális ellátásokról és a 
lakbértámogatás helyi 
szabályairól szóló 19/2003. 
(V.12.) rendelet módosítá-
sáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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4. napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati fenntartású általános 
iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti 
rendelet-tervezetről. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen 
szavazat szükséges. 

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
8/2009. sz. rendeletét az 
önkormányzati fenntartású 
általános iskolákba felvehető, 
illetve átvehető tanulók 
sajátos helyzetének meg-
állapításáról. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
5. napirend tárgya:  Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosítására és a hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  
Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez módosító indítvány az 
előterjesztőin kívül a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 
részéről érkezett, amelyet előterjesztőiként befogad, így erről külön szavazni 
nem kell.   

 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa:  
 
A rendelet 21. § (1) bekezdése egészüljön ki az alábbi szövegezésű e) ponttal: 
 
„kihelyezett gyűjtőedényből, valamint hulladékkezelő létesítményben, 
ártalmatlanító helyen, hulladékudvarban guberál.” 
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Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről, 
figyelemmel az előterjesztőiben és az előterjesztőiként befogadott módosító 
indítványban foglaltakra is. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 
23 igen szavazat szükséges. 

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
9/2009. sz. rendeletét a 
többszörösen módosított 
települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 
56/2001. (XII.12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

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

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

II-30/31.220-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Hulladékkezelési és Üzemeltetési Közszolgáltatási Szerződés 

jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosításra és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés ezen határozatával Felsőzsolca Város Önkormányzata (a 

Konzorcium képviseletében eljáró megbízott önkormányzat, 3561 
Felsőzsolca, Szent István u. 20. képviseli: Fehér Attila polgármester) és az 
AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3527 
Miskolc, József A. u. 65., képviselő: Varga Zoltán és Kis Péter) között 
2008. december 22-én aláírt Hulladékkezelési és Üzemeltetési 
Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja. 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy ezen döntésről a Konzorciumi tagokat 

értesítse. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
   Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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6. napirend tárgya:  Javaslat a Belvárosi Településrészi Önkormányzat 
létrehozására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
10/2009. sz. rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III.07.) rendelet 
módosításáról (a Belvárosi 
Településrészi Önkormányzat 
létrehozása). 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

A Közgyűlés 29 igen, 5 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) meghozta a  
 

II-31/31.221/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Belvárosi Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 

Belvárosi Településrészi Önkormányzat létrehozására” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Közgyűlés a Belvárosi Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait 
az alábbiak szerint határozza meg. 
 
Tagjainak száma: 5 fő 
 
Elnök: Nyírő Pál (Lakcíme:3525 Miskolc, Laborfalvi u. 2. IV/1.) 
 
Tagok: 

Gápelné Tóth Rózsa (Lakcíme: 3525 Miskolc, Hunyadi  u. 4. I/2.) 
Fehér Norbert (Lakcíme: 3525 Miskolc, Palóczi L. út 21.) 
Garamvölgyi Attila (Lakcíme: 3530 Miskolc, Papszer út 44. II/1.) 
Dr. Ignácz Dávid (Lakcíme: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 20. V/1.) 
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2.) A Közgyűlés a Belvárosi Településrészi Önkormányzat működéséhez 
szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére időarányosan biztosítja, az előirányzatok rendezésére a 
költségvetés korrekciója keretében kerül sor. 

 
Felelős:   jegyző 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 

 
8. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának 

feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és 
fejlesztési tervének 2007-2013. évi felülvizsgálatára 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán a Közgyűlésnek egy határozati 
javaslatról kell szavaznia, melyhez az előterjesztőin kívül a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság részéről érkezett módosító indítvány, melyet az előterjesztő 
előterjesztőiként befogad, így erről külön szavazni nem kell. 
 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa: 

 
A Bizottság indítványozza, hogy a határozati javaslat II. D. pontja (intézményi 
karbantartás átszervezése) egészüljön ki az alábbi 5.) ponttal: 
 
Beszámoló az átszervezett karbantartási feladatok pénzügyi és 
hatékonysági kérdéseiről. 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:             2010. júniusi közgyűlés 

 
 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel az előterjesztőiben és az befogadott módosító 
indítványban foglaltakra is. 
 

 
 
A Közgyűlés 23 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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II-32/31.223/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladat-ellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési 
tervének 2007-2013 felülvizsgálatára” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
I. Óvoda 
1.  A Közgyűlés 
a.) engedélyezi 2009. július 1-jétől: 
 
- a Bulgárföldi Óvodához (Miskolc, Fazola H. u. 4.) a Diósgyőri Óvoda 

beolvadását (Miskolc, Árpád u. 4/a.), 
- a Vasgyári Óvodához (Miskolc, Kabar u. 1.) a Batsányi J. utcai tagóvoda 

beolvadását (Miskolc, Batsányi J. u. 2.). 
- a József utcai Óvodához (Miskolc, József u. 2.) a Brunszvik Teréz Óvoda  

(Miskolc, Mátyás király u. 17.), a Szent László utcai tagóvoda, valamint a 
Dózsa Gy. utcai tagóvoda beolvadását, 

- a Százszorszép Óvodához (Miskolc, Serház u. 1.) az Aba utcai tagóvoda 
beolvadását a József utcai Óvodától, 

- az Avastető Óvodához (Miskolc, Hajós A. u. 3.) a Szilvás utcai tagóvoda 
beolvadását a Középszer utcai tagóvodától, 

- az Áfonyáskert Óvodához (Miskolc, Áfonyás u. 16.) a Középszer Óvoda 
(Miskolc, Középszer u. 5.) és a Petneházy utcai tagóvoda beolvadását, 

 
b.) Az I. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetet (Miskolc, Árpád u. 4/a.) 2009. július 
1-jei hatállyal megszünteti. Ezzel egyidejűleg a III. Sz. Óvodai Gazdasági 
Szervezetet Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, 
Bársony J. u. 27.), valamint a IV. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetet Avas és 
Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
néven működteti a továbbiakban.  
 
c.) Ezzel egyidejűleg a Bulgárföldi Óvoda, a Vasgyári Óvoda, a József Utcai 
Óvoda, a Százszorszép Óvoda, az Avastető Óvoda, az Áfonyáskert Óvoda  a 
Belvárosi-Diósgyőri, valamint az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság alapító okiratait (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon, körzet 
és gazdálkodási jogkör tekintetében) a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13. sz. 
mellékletek szerint módosítja. 
 
Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
- Nyitnikék Óvoda (Miskolc, Andrássy u. 53/a.) 
- Bulgárföldi Óvoda (Miskolc, Fazola H. u. 4.) 
- Vasgyári Óvoda (Miskolc, Kabar u. 1.) 
- József utcai Óvoda (Miskolc, József u. 2.) 
- Százszorszép Óvoda (Miskolc, Szilvás u. 1.) 
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Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
- Avastetői Óvoda (Miskolc, Hajós A. u. 3.) 
- Áfonyáskert Óvoda (Miskolc, Áfonyás u. 16.) 
- Pitypang Óvoda (Miskolc, Fövényszer u. 35.) 
- Szinva-Népkerti Óvoda (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
- Benedek Elek Óvoda (Miskolc, Szolártsik tér 1.) 
- Belvárosi Óvoda (Miskolc, Vörösmarty u. 64.) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
d.) Valamennyi óvoda Alapító Okiratába kerüljön be az alábbi szöveg: (1-11. sz. 
melléklet) 
Az óvoda vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános 
pályázat útján határozott időre megbízott óvodavezető. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
2.  A Közgyűlés a Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda és a Középszer 
Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot – 
átszervezés miatt - érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   azonnal 
 
3. A Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda és a Középszer Óvoda 
vezetőinek és az I. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet vezetőjének magasabb 
vezetői megbízását 2009. június 30. napjával visszavonja. Felkéri a 
Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. június 30. 
 
4. Felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló 
költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  

Pénzügyi, Adó és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. I. félévi korrekció 
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5. Utasítja a I/1. pontban felsorolt intézmények vezetőit az integrált intézmények 
egységes nevelési programjának elkészítésére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
6. Utasítja a Polgármestert, hogy a Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, 
a Középszer Óvoda és az I. sz. Óvodai Gazdasági Szervezet tekintetében a 
megszüntető okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséről 
intézkedjen. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  a közgyűlést követő 8. nap 
 
7. Az óvodák tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 
nevelési évben indítható csoportok számát. 
 
AVAS és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság  
(Hadirokkantak u. 14.) 

 2009/2010-ben 
indítható 

Intézmény csoportok 
száma 

különleges 
gondozás 

Avastető Óvoda 
~ Leszih u. 6. 
~ Szilvás u. 37. 

20  

Áfonyáskert Óvoda 
~ Gesztenyés u. 18. 
~ Középszer u. 5. 
~ Petneházi u. 4. 

23  

Pitypang Óvoda 
~ Selyemrét u. 38. 
~ Óvoda u. 7. 

12  

Szinva - Népkerti 
Óvoda 
~ Vörösmarty u. 26. 
~ Zsolcai kapu 17. 

13  

Benedek Elek Óvoda 
~ Mész u. 3. 
~ Várhegy u. 2. 

11  

Belvárosi Óvoda 
~ Katowice u. 33. 
~ Kassai u. 17. 
~ Kistokaj 

20  

Összesen 99 - 
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Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Bársony J. 27.) 
 

Nyitnikék Óvoda 
~ Kacsóh P. u. 8. 
~ Vadász u. 2. 

13  

Bulgárföldi Óvoda 
~ Lórántffy u. 28. 
~ Stadion 47/A. 
~ Árpád u. 4/A. 

19  

Vasgyári Óvoda 
~ Bükkszentlászló, Fő 
u. 103. 
~ Könyves Kálmán u. 
34. 
~ Szeder u. 2/a. 
~ Batsányi J. u. 2. 

22  

József utcai Óvoda 
~ Brigád u. 2/A. 
~ Mátyás K. u. 17. 
~ Dózsa Gy. u. 36. 
~ Szent L. u. 7. 

24 + 1 

Százszorszép Óvoda 
~ Bársony J. u. 27. 
~ Reményi u. 2. 
~ Aba u. 

24  

Összesen 102 1 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
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8. Az óvodákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. nevelési 
évben az alábbiak szerint engedélyezi.   
 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Bársony J. u. 27.) 

 
2009/2010. nevelési évben eng. 
alkalmazotti létszám 

Intézmény Pedagógus Egyéb Összesen 
Belváros-Diósgyőr 
Óvodai Igazgatóság - 10 10 
Nyitnikék Óvoda 
~ Kacsóh P. u. 8. 
~ Vadász u. 2. 

28 26 54 

Bulgárföldi Óvoda 
~ Lórántffy u. 28. 
~ Stadion 47/A. 
~ Árpád u. 4/A. 

39 28 67 

Vasgyári Óvoda 
~ Bükkszentlászló, Fő 
u. 103. 
~ Könyves Kálmán u. 
34. 
~ Szeder u. 2/a. 
~ Batsányi J. u. 2. 

45 35 80 

József Utcai Óvoda 
~ Brigád u. 2/A. 
~ Mátyás K. u. 17. 
~ Dózsa Gy. u. 36. 
~ Szent L. u. 7. 

53 42 95 

Százszorszép Óvoda 
~ Bársony J. u. 27. 
~ Reményi u. 2. 
~ Aba u. 

49 35 84 

    
Összesen: 214 176 390 
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AVAS és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak 
u. 14.) 
 

 
2009/2010. nevelési évben eng. 

alkalmazotti létszám 
Intézmény Pedagógus Egyéb Összesen 
AVAS és Környéke 
Óvodai Igazgatóság - 10 10 
Avastető Óvoda 
   ~ Leszih u. 6. 
   ~ Szilvás u. 37. 

41 29 70 

Áfonyáskert Óvoda 
   ~ Gesztenyés u. 18. 
   ~ Középszer u. 5. 
   ~ Petneházy u. 4. 

47 39 86 

Pitypang Óvoda 
   ~ Selyemrét u. 38. 
   ~ Óvoda u. 7. 

25 19 44 

Szinva - Népkerti 
Óvoda 
   ~ Vörösmarty u. 26. 
   ~ Zsolcai kapu 17. 

27 21 48 

Benedek Elek Óvoda 
   ~ Mész u. 3. 
   ~ Várhegy u. 2. 

23 17 40 

Belvárosi Óvoda 
   ~ Katowice u. 33. 
   ~ Kassai u. 17. 
   ~ Kistokaj 

41 
  
  
  

30 
  
  
  

71 
  
  
  

          
Összesen: 204 165 369 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
9. Utasítja az átszervezésben érintett óvodák és Óvodai Gazdasági Szervezet 
vezetőit, hogy az integrációt követően az átadás-átvétel lebonyolításáról, az 
iratanyagok székhely intézményben történő elhelyezéséről intézkedjenek. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 31. 
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10. Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően 
– a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentsék be.  
 
Felelős:   Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 
11. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   folyamatos 
 
 
II. Általános Iskola 
 
1. A Közgyűlés  
 
1.  Engedélyezi a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és a Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának – alaptevékenység 
tekintetében – a 17., 28. sz. melléklet szerinti módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
2. Az Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát – alapfokú művészetoktatás 
tekintetében felvehető maximális tanulólétszám -  valamint a 10. Sz. Petőfi 
Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratát a 
felvehető maximális tanulólétszám tekintetében - a 27., 23., 19. sz. mellékletek 
szerint határozza meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
3. Az általános iskolák esetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 
tanévben indítható osztályok számát.   
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Intézmény 
2008/2009-
ben eng. 

oszt. 
száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2009/2010-
ben indítható
oszt. száma 

Bársony János Általános Iskola 
- 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 

 
33 

 
- 1 

 
32 

Kazinczy Ferenc Általános és 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola 
- Miskolctapolcai Általános Iskola  

 
32 

 
- 1 

 
31 

Fazekas Ált. és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- 4. Sz. Istvánffy Gyula Ált. Iskola 
- zenei csoportok 
- tánc és képzőművészeti csoportok 

 
36 
37 
25 

 
- 2 
- 
- 

 
34 
37 
25 

Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola  
- Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 
46 

 
- 2 

 
44 

Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű  Iskola 
- József Attila Általános Iskola 

 
24 

 
- 2 
+ 2  

 
22 + 2 felnőtt 

10. Sz., Petőfi Sándor Ált. és Magyar 
- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Rónai Ferenc Általános és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 

22+3 

 
 

- 1 

 
 

21+3 

Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Arany János Általános Iskola 
- Tánc és képzőművészeti csoportok 

 
20 
 

10 

 
- 1 

 
- 

 
19 
 

10 

21. Sz. Általános Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

 
37 

 
- 2 

 
35 

II. Rákóczi Ferenc Ált. és Magyar - 
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Győri K. Általános Iskola 

 
31 

 

 
- 

 
31 

Könyves Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- tánc és képzőművészeti csoportok 

 
36 
 

31 

 
- 
 

 
36 
 

31 

Szilágyi Dezső Általános és Magyar - 
Angol Két  Tanítási Nyelvű Iskola 
-   Görömbölyi Ált. Iskola 
- Gárdonyi Géza Ált. és Magyar - 
Angol  Két Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 

31 

 
 
- 

 
 

31 
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Bulgárföldi Általános és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Erenyői Általános Iskola 

 
22 

 
- 

 
22 

Herman Ottó Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Munkácsy Mihály Ált. és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- zenei csoportok 
- tánc és képzőművészeti csoportok 

 
38+4 

 
2 
12 

 
- 2 

 
          - 
          - 

 
36+4 

 
2 

12 

Avastetői Általános, Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Széchenyi István Ált. és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
- tánc és képzőművészeti csoportok 

 
38 
 

53 

 
- 2 

 
- 

 
36 
 

53 

Komlóstetői Általános Iskola 
- Fazola Henrik Általános Iskola 

 
27 

 
- 1 
+2  

 
26 

+2 felnőtt 
Éltes Mátyás Óvoda, Ált. Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

Iskola: 39 
Óvoda: 4 

- 1 
 - 

38 
4 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc 
Zeneiskola Alapfokú Zeneoktatási 
Intézmény 
- zenei csoportok 

 
 

150 

 
 
- 

 
 

150 

Összesen Óvoda 
Iskola nappali 
                
Nappali összevont 
Esti 
Levelező 
Zenei csoport 
Tánc és képzőművészeti csoport 

4 
512 

 
         3 
         - 
         4 
     189 
     131  

- 
-18 

          - 
- 

+4 
- 
- 
- 
 

4 
494 

 
3 
4 
4 

189 
131 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
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4. Az általános iskolák esetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 
tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok 
számát.  
 

2008/2009.tanév Változás 2009/2010.tanév Intézmény 
Isk. Napk. Tan. 

szoba 
Isk. Napk Tan. 

szoba  
Isk. Napk Tan. 

szobaotth. Otth. otth. Otth. otth. Otth 
Bársony Ált. Isk.  3 5 1 - - - 3 5 1 
-13. sz. Hunyadi M 8 1 - - - - 8 1 - 
Kazinczy Ált. Isk.  8 5 - - - - 8 5 - 
- Miskolctapolcai   - 3 - - - - - 3 - 
Fazekas U. Á. Isk.   6 4 2 - - - 6 4 2 
- 4. sz.Istvánffy Gy 9 - 2 -1 - + 1 8 - 3 
Szabó L. Ált. Isk. 12 1 1 -1 +1 - 11 2 1 
- Vörösmarty M.   - 12 - - - - - 12 - 
Selyemréti Ált. Isk.  5 6 1 +1 - - 6 6 1 
- József A.   4 2 1 -3 - - 1 2 1 
10. Sz. Petőfi S.   - 8 - - - - - 8 - 
-Rónai F. Ált. Isk. 4 1 - - - - 4 1 - 
Bem J. Ált. Iskola  - 5 - - - - - 5 - 
- Arany János  - 3 - - - - - 3 - 
21. Sz. Ált.  Iskola 4 4 1 - - - 4 4 1 
- Móra F. Ált. Isk. - 5 - - - - - 5 - 
II.Rákóczi Ált. Isk.  8 1 - - - - 8 1 - 
- Győri Kapui   5 2 - - - - 5 2 - 
Könyves K. Ált.Isk.  - 9 - - - - - 9 - 
- Kaffka M. - 6 - - - - - 6 - 
Szilágyi D. Ált. Isk.  - 6 - - - - - 6 - 
- Görömbölyi  4 1 - - - - 4 1 - 
- Gárdonyi G.   1 1 1 - - - 1 1 1 
Bulgárföldi Ált. Isk.  4 4 1 - -  - 4 4 1 
- Erenyői Ált. Isk. - 3 1 - - - - 3 1 

Herman O. Ált.Isk.  - 7 - - - - - 7 - 
- Munkácsy M. Á. I  - 9 - - - - - 9 - 
Avastetői Ált. Isk.  - 10 2 - - - - 10 2 
- Széchenyi I.  - 10 2 - - - - 10 2 
Komlóstetői Ált. I.  7 1 1 - - - 7 1 1 
- Fazola H.  7 4 1 -1 - -1 6 4 - 
Éltes M. Ált. Iskola - 18 2 - - - - 18 2 
Összesen: 99 157 20 -5 +1 - 94 158 20 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
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5. Az általános iskolákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. 
tanévben az alábbiak szerint engedélyezi.  

Megállapított 
létszámkeret 
a 2009. 01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2009/2010. tanévben 
eng. alkalmazotti 

létszám 
Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 
Bársony J. Ált. Iskola  
- Hunyadi M. Ált. Isk. 

75 40 115 -2 -3 -5 73 37 110 

Kazinczy F. Ált. Isk. 
- Miskolctapolcai Ált. Isk.  

70 31 101 -2 -7 -9 68 24 92 

Fazekas U. Ált. Isk. 
- 4. Sz. Istvánffy Gy. Ált. I 

108 41 149 -4 -6 -10 104 35 139 

Szabó L. Ált. Iskola  
- Vörösmarty M. Ált. Isk. 

103 45 148 -4 -5 -9 99 40 139 

Selyemréti Ált. Iskola 
- József A. Ált. Iskola  

63 30 93 -3 -2 -5 60 28 88 

10. Sz. Petőfi S. Ált. Isk. 
- Rónai F. Ált. Iskola  

62 29 91 -1 -3 -4 61 26 87 

Bem J. Ált. Iskola  
- Arany J. Ált. Isk.  

46 30 76 -2 -3 -5 44 27 71 

21. Sz. Ált. Iskola  
- Móra F. Ált. Isk. 

77 36 113 -4 -7 -11 73 29 102 

II. Rákóczi F. Ált. Isk. 
- Győri K. Ált. Iskola  

71 
 
 

26 
 
 

97 
 
 

- 
 
 

-3 
 
 

-3 
 

 

71 23 94 

Könyves K. Ált. Iskola  
- Kaffka M. Ált. Isk.  

72 
 

39 
 

111 +1 
 

-4 -3 
 

73 35 108 

Szilágyi D. Ált. Iskola  
- Görömbölyi Ált. Isk. 
- Gárdonyi G. Ált. Isk.  

66 28 94 - -3 -3 66 25 91 

Bulgárföldi Ált. Iskola 
- Erenyői Ált. Iskola 

47 21 68 - -4 -4 47 17 64 

Herman O. Ált. Iskola  
- Munkácsy M. Ált. Isk.  

84 42 126 -4 -6 -10 80 36 116 

Avastetői Ált. Isk. 
-Széchenyi I. Ált. Isk. 

95 43 138 +4 
-3 

-4 
 

-3 96 39 135 

Komlóstetői Ált. Iskola 
- Fazola H. Ált. Iskola 

70 35 105 -2 -3 -5 68 32 100 

Éltes M. Ált. Iskola  78 57 135 -2 -4 -6 76 53 129 
Egressy B. Zeneiskola 69 13 82 -2 -1 -3 67 12 79 
Nevelési Tanácsadó 
Intézet  

25 4 29 -1 - -1 24 4 28 

Miskolci Sportiskola 4 11 15 -4 -11 -15 - - - 
Összesen 1285 601 1886 -35 -79 -114 1250 522 1772 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
 
6. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   folyamatos 
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7. Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően 
– a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentsék be. 
 
Felelős:   Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:    A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 
8. A Közgyűlés engedélyezi a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy 
Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a levelező tagozat kifutó 
rendszerben való megszüntetését, helyette a 2009/2010. tanévtől engedélyezi 
az esti tagozat felmenő rendszerben történő indítását.  
Ezzel egyidejűleg az intézmény Alapító Okiratát (25. sz. melléklet) az 
alaptevékenység tekintetében módosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 
 
C) Középiskola 
 
A Közgyűlés 
 
1. Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégiumban: 
a) elrendeli az intézmény kollégiumának jogutóddal történő megszüntetését és 

az alapító okirat módosítását  az alaptevékenység, intézménynév 
tekintetében a 49. sz. melléklet szerint. 

b) felkéri a polgármestert a megszüntetett kollégium tanulóinak elhelyezéséről 
gondoskodni szíveskedjen. 

c) az intézmény nevét Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégiumról, Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolára 
változtatja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:  2009. július 1. 

 
2. Elrendeli az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium 3532  Miskolc, Tímármalom u. 12. sz. alatt működő telephelyének 
megszüntetését és az alapító okiratból való törlését. A fenti területen álló 
épületeket MIK Zrt. kezelésébe adja.  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 

Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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3.  Jóváhagyja, hogy a Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola nevét, 2009. 
szeptember 1-jétől Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
névre változtassa, ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratát a 40. sz. 
melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
4. A nem önálló igazgatású kollégiumok maximális tanulói létszámait az 
intézmények alapító okiratában az alábbiak szerint határozza meg.  
a. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium: 280 fő (48 sz. 

melléklet) 
b. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 408 fő (51. 

sz. melléklet) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
5. A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola alapító okiratát – telephely, maximálisan felvehető tanulólétszám  
tekintetében - az (50. sz. melléklet) alapján módosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
6. Jóváhagyja, hogy a Földes Ferenc Gimnázium  (33. sz. melléklet) és az 
Avasi   Gimnázium (32. sz. melléklet) alapító okiratának alaptevékenységei 
közé a „Tehetséggondozó középiskola” felvételre kerüljön. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
7. A Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratát az intézmény digitális 
középiskolai  képzése által működtetett telephelyeinek vonatkozásában az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. 
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 
3780 Edelény, Borsodi út 34. 
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7 
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3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. 
3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
8.  Jóváhagyja a Földes Ferenc Gimnázium esetében az összesen ellátott 
óraszám 40 órával való csökkentését. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
9. Engedélyezi az Andrássy Gyula Szakközépiskola alapító okiratában (37. sz. 
melléklet)  
a)  a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 7.899 m2 -ről  6.443 m2 –re való 

átvezetését,  
b) iskolarendszeren kívüli képzési kínálatában az alábbi szakmák 

megjelentetését: 
 

szakma elnevezése OKJ szám 
maximális 
 képzési idő

Számítógép-szerelő, -
karbantartó  33 523 01 1000 00 00 2000 óra 
Hulladéktelep-kezelő 33 853 01 0000 00 00 300 óra 
Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó  33 853 01 0100 31 01 150 óra 
Hulladékfeldolgozógép-kezelő 33 853 01 0100 54 02 150 óra 
Hulladékgyűjtő és –szállító 33 853 01 0100 21 01 150 óra 
Hulladékválogató és –
feldolgozó 33 853 01 0100 21 02 150 óra 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
10. Engedélyezi orientációs szakmai gyakorlati oktatás indítását és annak 
Alapító Okiratban való megjelentetését:  
 
a) A Martin János Szakképző Iskola szakiskolai osztályai 9-10. évfolyamán (52. 

sz. melléklet) 
b) az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 9-10. évfolyamos 

szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (49. sz. melléklet) 
c) a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 9-10. évfolyamos 

szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (48. sz. melléklet) 
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d) a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 9-10. évfolyamos szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, 
(50. sz. melléklet) 

e) a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 9-10. 
évfolyamos osztályaiban, (38. sz. melléklet) 

f) az Andrássy Gyula Szakközépiskola 9-10. évfolyamos osztályaiban, (37. sz. 
melléklet) 

g) a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 9-10. évfolyamán, 
(45. sz. melléklet) 

h) a Debreczeni Márton Szakképző Iskola 9-10. évfolyamos szakközépiskolai 
és szakiskolai osztályaiban, (47. sz. melléklet) 

i) a Szemere Bertalan Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 9-10. 
évfolyamos szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (51. sz. melléklet) 

j) a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola 9-10. évfolyamos 
szakközépiskolai osztályaiban, (43. sz. melléklet) 
szakmai gyakorlati oktatás indítását és annak Alapító okiratban való 
megjelentetését: 

k) A Kandó Kálmán Szakközépiskola 11-12. évfolyamán, (44. sz. melléklet) 
l) A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 11-12. évfolyamán, (41. sz. 

melléklet) 
ly) a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 

Szakiskola 11-12. évfolyamán, (50. sz. melléklet) 
m) a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 11-12. 

évfolyamán. (38. sz. melléklet) 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 
 
11. Engedélyezi, hogy a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 
Szakközépiskola  alapító okiratába (38. sz. melléklet) alaptevékenységet  
kiegészítő tevékenységként a Gépjármű műszaki vizsgáztatást felvegyék. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
12. Engedélyezi, hogy a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola (43.  
sz. melléklet) 
a) Informatikai alkalmazásfejlesztő – internetes alkalmazásfejlesztő 

szakképesítést két éves képzésben folytathassa,  
b)  szakmai kínálatába a díszműkovács szakma (OKJ 54 21106 0000 00 00) 2 

éves érettségi utáni képzést felvegye. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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13. A Közgyűlés engedélyezi az Avasi Gimnázium Alapító Okiratában  
 
a) a kiegészítő tevékenységek közé (32. sz. melléklet)  a „Szolgálati lakások 

fenntartása” tevékenység felvételét. 
 
Engedélyezi a Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratában a (34. sz. melléklet): 
 
a.)  a magyar-német két tanítási nyelvű képzés,  
b.)  és az 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzést törlését, 
c.)  a spanyol nyelvi előkészítő képzés helyett a német nyelvi előkészítő képzés  

felvételét, 
d.) az intézmény alapító okiratába a kiegészítő tevékenységek közé a 

„Szolgálati lakások” fenntartása tevékenység felvételét.  
 

Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 
 
14. Elrendeli a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító 
okiratában (35. sz. melléklet)  
 
a) a TEÁOR besorolásból a szakmai középfokú oktatás,  
b) az alaptevékenységek közül a szakközépiskolai felnőttoktatás,  
c) a német-magyar két tanítási nyelvű nevelés és oktatás törlését. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
15. Engedélyezi a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola számára, 
hogy alapító okiratában: 
 
a) szakközépiskola érettségi utáni iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli – 

regisztrált - képzési kínálatába a Csecsemő- és gyermekgondozó-nevelő 
(OKJ 55 761 01 0000 00 00, képzési idő: 2 év) felsőfokú szakképzés és 

b) referenciaiskolaként (46. sz. melléklet) a „Jó gyakorlat átadása, terjesztése” 
feladat megjelenjen. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:  2009. július 1. 

 
16. Engedélyezi a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 
a. az alapító okiratban (51. sz. melléklet) az intézmény telephelyeként 

megjelölni a 3532 Miskolc Rácz Ádám u. 54-56-ot, 
b. képzési kínálatának az alábbi szakmákkal történő bővítését: 
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Ssz OKJ-szám Megnevezés 
Maximális 

képzési idő 
ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT SZAKKÉPZÉS 

1. 52 212 02 0010 52 02 Színész II. (Színházi- és filmszínész) 3 év 

2. 52 347 03 0000 00 00 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens  

1 év 

4. 54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. 1 év 
SZAKISKOLA 10. ÉVFOLYAM UTÁNI SZAKKÉPZÉSEK 

1. 31 841 01 0010 31 01 Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 1 év 
2. 31 841 01 0010 31 02 Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető) 1 év 
3. 33 525 01 0010 33 01 Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 2 év 

4. 33 525 01 0010 33 02 
Motor- és kerékpárszerelő 
(motorkerékpárszerelő) 

2 év 

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK- FELNŐTTKÉPZÉS 
1. 52 212 02 0010 52 02 Színész II. (Színházi- és filmszínész) *3000 óra 
2. 52 343 02 0010 52 02 Biztosításközvetítő (függő biztosításközvetítő) *800 óra 

3. 52 343 02 0010 52 03 
Biztosításközvetítő (jogvédelmi 
biztosításközvetítő) 

*800 óra 

4. 52 343 02 0010 52 01 
Biztosításközvetítő (független 
biztosításközvetítő) 

*800 óra 

5. 52 347 03 0000 00 00 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens  

*800 óra 

6. 52 347 03 0100 31 01 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (számítógépes adatrögzítő) 

*300 óra 

7. 52 347 03 0100 31 02 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telefonkezelő ügyféltájékoztató) 

*300 óra 

8. 52 347 03 0100 52 01 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telemarketing asszisztens) 

*300 óra 

9. 52 341 01 0000 00 00 Autó- és motorkerékpár kereskedő *1000 óra 
10. 52 341 01 0100 33 01 Autó- és motorkerékpár eladó, kölcsönző *800 óra 
11. 54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. *1200 óra 
12. 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. *350 óra 
13. 31 841 01 0010 31 01 Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) *600 óra 
14. 31 841 01 0010 31 02 Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető) *600 óra 
15. 33 525 01 0010 33 01 Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) *2000 óra 

16. 33 525 01 0010 33 02 
Motor- és kerékpárszerelő 
(motorkerékpárszerelő) 

*2000 óra 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
17. Engedélyezi a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola alapító 
okiratából a 39.. sz. melléklet szerint az alábbi telephelyek törlését: 
 
3525 Miskolc, Palóczy u. 1. 
3525 Miskolc, Palóczy u. 4. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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18. Elrendeli a Debreczeni Márton Szakképző Iskola alapító okiratából az alábbi 
szakma törlését a 47. sz. melléklet szerint: 
 

Ssz. OKJ-szám Megnevezés 
Maximális 

képzési idő

1. 33 522 02 0000 00 00 
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, 
karbantartó 

3 év 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
19. A közgyűlés engedélyezi az alapító okirat képzési kínálatának bővítését: 
 
a) a Kós Károly Szakközépiskola és Szakiskolában a 45. sz. melléklet szerint 
az alábbi szakmával: 
 

Ssz. Megnevezés OKJ-szám 
Maximális 

képzési idő 

1. 
Hűtő- és klímaberendezés-
szerelő, karbantartó  

33 522 02 0000 00 00 3 év 

 
b) a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola iskolarendszeren kívüli 
felnőttképzésében a 43. melléklet szerint az alábbi szakmákkal: 
 

Ssz. 
Megnevezés OKJ-szám 

Maximális 
képzési idő 

 ötvös szakképesítés   

 fémműves elágazás 54 211 13 0010 54 05  2000 óra 
 aranyműves elágazás 54 211 13 0010 54 01 2000 óra 
 ezüstműves elágazás 54 211 13 0010 54 04  2000 óra 

 
c) a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola esetében a 46. sz. 
melléklet szerint az alábbi szakmákkal: 
Szakközépiskola érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés – választható 
szakképesítések: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Azonosító száma Maximális 
képzési idő 

5. Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 év 

8. Szociális segítő elágazása 54 762 01 0000 0000  

 Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző 

 
54 762 01 0010 5403 

 
2 év 

10. Gyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0000 0000  

 Kisgyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0010 5402 2 év 

11. Masszőr 52 726 01 0000 0000  

 Gyógymasszőr 52 726 01 0010 5201 2 év 
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Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Azonosító száma Maximális 
képzési idő 

8. Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 év 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
20.Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően 
– a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentsék be. 
 
Felelős:   Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 
21. A középiskolák tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 
tanévben indítható osztályok számát:  
 

2008/2009-ban 
engedélyezett oszt. 

száma 

Csökkenés/ 
Emelkedés 

2009/2010-ben indítható 
oszt. száma Intézmény 

nap esti levelező Nap. Esti Lev. Nappali esti levelező
Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

36 3 - - -2 - 36 1 - 

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

48  - -1 - - 47 - - 

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola  

27 - - -2 - - 25 - - 

Eötvös József 
Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

46 - - -2 - - 44 - - 

Szentpáli István Ker. 
és Vendéglátó 
Szakközépi. és 
Szakiskola 

35 - - - - - 35 - - 

Martin János 
Szakképző Isk 

29 - - -1 - - 28 - - 

Avasi Gimnázium  23 - 4 - - - 4 23 - - 
Diósgyőri Gimnázium 
és Városi Pedagógiai 
Intézet 

19 2 4 - - 2 - 4 19 - - 

Földes Ferenc 
Gimnázium 

24 - 16 - +12 -12 24 12 4  

Herman Ottó 
Gimnázium 

25 - 8 - -  +1 25 - 9 
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Zrínyi Ilona 
Gimnázium 

17 - - - - - 17 - - 

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 

27 6 - -1 -4 - 26 2 - 

Baross Gábor 
Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola 

30 - - -1 - - 29 - - 

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

6 4 - - - - 6 4 - 

Berzeviczy Gergely 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 

21 - - +1 - - 22 - - 

Bláthy Ottó 
Villamosipari 
Szakközépiskola 

20 - 1 - - - 20 - 1 

Fáy András 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

25 3 - - -2 - 25 1 - 

Ferenczi Sándor Eü. 
Szakközépiskola 

28 4 - - - - 28 4 - 

Gábor Áron 
„Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola 

24 - - - - - 24 - -  

Kandó Kálmán 
Szakközépi. 

22 - - - 2 - - 20 - - 

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 

29 - 1 + 1 - - 30 - 1 

Összesen: 561 22 34 -8 2 -19 553 24 15 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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22. A kollégiumok tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 
tanévben indítható kollégiumi csoportok számát.  
 

Intézmény 2008/2009 
eng. csop 

szám 

Változás  2009/2010 
indítható 

csop. szám 
Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

8 
 

 
+2 10 

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 
15 

 

 
- 15 

Eötvös József 
Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola és 
Kollégium * 

 
2 

 
 

- 2 
- 

Karacs Teréz 
Középiskolai Leánykoll. 

12 
 

-2 
10 

Központi 
Leánykollégium 

 
10 

 
-1 

 
9 

Petőfi Sándor 
Középiskolai 
Fiúkollégium 

10 
 
- 10 

Összesen:  57 -3 54 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
23.A középiskolákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. 
tanévben az alábbiak szerint engedélyezi.   

Megállapított 
létszámkeret 
a 2009. 01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2009-2010. 
tanévben engedélyezett

alkalmazotti létszám Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 

Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

89 90 179 
-2 
+2 

-6 
+14 

+8 89 98 187 

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Koll. 

109 101 210  -1 
-6 

+17 
+10 108 112 220 

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola  

51 45 96 -4 -5 -9 47 40 87 

Eötvös József 
Építőipari, Műv. 
Szakképző Isk. és 
Kollégium 

107 61 168 -7 
-11 
+14 

-4 100 64 164 

Szentpáli István Ker. 
és Vendéglátó 
Szakközép-iskola és 
Szakiskola 

64 30 94 - -5 -5 64 25 89 

Martin János 
Szakképző Iskola 

61 37 98 -1 -2 -3 60 35 95 
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Avasi Gimnázium  61 45 106 - -3 -3 61 42 103 

Diósgyőri Gimnázium 
és Városi Ped. Intézet 

69 28 97 -1 -2 -3 68 26 94 

Földes Ferenc 
Gimnázium 

74 24 98 - -2 -2 74 22 96 

Herman Ottó 
Gimnázium 

71 36 107 +1 -2 -1 72 34 106 

Zrínyi Ilona 
Gimnázium 

48 26 74 - -2 -2 48 24 72 

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 

62 31 93 -1 -2 -3 61 29 90 

Baross Gábor 
Közlekedési és Posta- 
forgalmi 
Szakközépisk. 

66 36 102 -1 -4 -5 65 32 97 

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

48 10 58 - -2 -2 48 8 56 

Berzeviczy Gergely 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 

50 20 70 2 -1 +1 52 19 71 

Bláthy Ottó Villamos-
ipari Szakközépiskola 

47 16 63 - -2 -2 47 14 61 

Fáy András 
Közgazdasági Szakk. 

67 30 97 - -2 -2 67 28 95 

Ferenczi Sándor Eü. 
Szakközépiskola 

77 38 115 - -4 -4 77 34 111 

Gábor Áron 
„Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola 

61 23 84 - -3 -3 61 20 81 

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

53 11 64 -2 - -2 51 11 62 

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 

67 30 97 2 -3 -1 69 27 96 

Karacs Teréz 
Középi.Leánykollégiu
m  

19 36 55 -2 -3 -5 17 33 50 

Központi 
Leánykollégium  

16 49 65 -1 -1 -2 15 48 63 

Petőfi Sándor 
Középisk. 
Fiúkollégium 

16 
 

31 47 - -1 -1 16 30 46 

Összesen: 1453 884 2337 
-23 
+7 

-74 
+45 

-64 
+19 

1437 855 2292 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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24. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
 
D. Intézményi karbantartás átszervezése 
 
1. A Közgyűlés engedélyezi az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző 
Iskolában, a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban és a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban – központi 
karbantartói részleg kialakítását. Ezzel egyidejűleg a fenti intézmények alapító 
okiratába bekerül alaptevékenységet kiegészítő tevékenységként a hozzájuk 
rendelt közoktatási intézmények karbantartási feladatainak ellátása (49., 48., 
51. sz. melléklet.) 
 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium (3520 Miskolc, Téglagyár u. 
1-2.) 
 
Belváros térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

József u. Bársony J. Ált. 
Iskola 

Diósgyőr-Vasgyári 
Szki. 

Brigád u. Mátyás k. u. Ált. 
Isk. 

Földes F. Gimnázium

Aba u. Fazekas u. Ált. Isk. Herman O. 
Gimnázium 

Mátyás király u. Istvánffy u. Ált. Isk. Zrínyi Ilona 
Gimnázium 

Dózsa Gy. u. Szabó L. Ált. Isk. Andrássy Gy. Szki. 
Szent László u. Vörösmarty u. Ált. 

Isk. 
Bartók B. Szki. 

Serház u. Selyemréti Ált. Isk. Berzeviczy 
G.Szakképző 

Bársony J. u. József A. Ált. Isk. Bláthy O. Szki. 
Reményi u. Petőfi S. Ált. Isk. Kandó K. Szki. 
Vörösmarty u. Rónai F. Ált. Isk. Központi 

Leánykollégium 
Katowice Éltes M. Ált. Isk. Gábor Á. Szki. 
Kassai u. Tüskevár Ált. Isk.  
Hadirokkantak u.   
Vörösmarty u.    
Zsolcai kapu   
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Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3529 Miskolc, 
Ifjúság u. 16-20.) 
Avas térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

Avastetői Kazinczy F. Ált. Isk. Szemere B. Szki 
Leszih u.  Miskolctapolcai Ált. 

Isk. 
Avasi Gimnázium 

Középszer u. Bem J. Ált. Isk. Martin J. Szakiskola 
Petneházy u.  Arany J. Ált. Isk. Fáy A. Szki. 
Szilvás u. Szilágyi D. Ált. Isk. Ferenczi S. Eü. Szki. 
Áfonyáskert u. Gárdonyi G. Ált. Isk. Petőfi S. Kollégium 
Gesztenyés u. Görömbölyi Ált. Isk.  
Fövényszer u. Herman O. Ált. Isk  
Selyemrét u.  Munkácsy M. Ált. Isk.  
Óvoda u.  Avastetői Ált. Isk.  
Szolártsik tér Széchenyi Ált. Isk.  
Mész u.    
Várhegy u.   

 
Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola (3534 Miskolc, Gagarin 
u. 54.) 
Diósgyőr térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

Andrássy u. 21. Sz. Ált. Isk. Debreczeni M. Szki. 
Kacsóh P. u. Móra F. Ált. Isk. Szentpáli I. Szki. 
Vadász u. Könyves K. Ált. Isk. Karacs T. Kollégium  
Fazola H. u. Kaffka M. Ált. Isk. Diósgyőri Gimnázium
Lórántffy Zs. u. Bulgárföldi Ált. Isk. Eötvös J. Szki. 
Stadion u. Erenyői Ált. Isk. Baross G. Szki. 
Kabar u. Komlóstetői Ált. Isk. Kós K. Szakképző 

Isk. 
Fő u. Fazola H. u. Ált. isk.  
Reményi u. II. Rákóczi F. Ált. Isk.  
Szeder u.  Győri kapui Ált. Isk.  
Árpád u.  Egressy B. 

Zeneiskola 
 

Batsányi u.  Erkel F. Zeneiskola  
 Nevelési Tanácsadó  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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2. Utasítja a Polgármestert, hogy a költségvetés karbantartási 
előirányzatainak átcsoportosításáról az I. félévi korrekció során gondoskodjon. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A költségvetés 2009. I. félévi korrekciója 
 
3. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
 
4. A Közgyűlés engedélyezi valamennyi nevelési-oktatási intézmény Alapító 
Okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
CV. törvény alapján történő módosítását, kiegészítését a közfeladat ellátásának 
módja tekintetében. 
  
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. május 15. 
 
5. A Közgyűlés elrendeli, készüljön beszámoló az átszervezett karbantartási 
feladatok pénzügyi és hatékonysági kérdéseiről. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:   2010. júniusi Közgyűlés 

 
 
 

9. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
benyújtására 

 
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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II-33/31.224/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához 

2 millió Ft-os önrészt biztosít a város 2009. évi költségvetéséből a 
kulturális funkción, az intézményi költségvetési támogatáson felül. 

 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége 

esetén az elnyert és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a 
közművelődési intézmények rendelkezésére bocsátja és a számlájára 
felhasználás céljából átutalja.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009. március 5. 
 

10. napirend tárgya:  Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 
benyújtására 

   
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  

II-34/31.225/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
1.) Az Önkormányzat 2009. évre jóváhagyott költségvetésében a Miskolci 

Városi Könyvtár részére az intézményi költségvetési támogatáson felül 1,5 
millió Ft-ot biztosít Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként. 

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

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2009. március 5. 
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11. napirend tárgya:  Javaslat a MIK Zrt. 2009. évi  ingatlangazdálkodási 
tervére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavaznunk. Módosító indítványt az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság, 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság nyújtott be. Mindhárom 
javaslat a határozati javaslat I. fejezet 3. pontját érinti.  
Szavazásra teszi fel az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító 
indítványát.  
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványa: 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a Határozati javaslat I. fejezet 3. 
pontját javasolja törölni, ennek megfelelően a 4. pont 3. pontra változik. 
 

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

 
Polgármester:  A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság módosító 
indítványa tartalmában megegyezik, így nem kell róluk külön szavazni. 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.  
 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa:  

 
A Bizottság indítványozza, hogy MIK Zrt. 2009. évi ingatlangazdálkodási 
tervéről szóló javaslat I. fejezet 3. pontjának 1.2 alpontja a határozati 
javaslatból törlésre kerüljön. 

 
 

A Pénzügyi Bizottság módosító indítványa:  
 
A Bizottság javasolja, hogy MIK Zrt. 2009. évi ingatlangazdálkodási tervéről 
szóló javaslat I. fejezet 3. pontjának 1.2 alpontja a határozati javaslatból 
törlésre kerüljön. 

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

 
Polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadásáról, figyelemmel az elfogadott módosító indítványban 
foglaltakra is. 

 
A Közgyűlés 23 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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II-35/31.226/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: MIK Zrt. 2009. évi ingatlangazdálkodási terve 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK Zrt. 2009. évi 
ingatlangazdálkodási tervéről szóló javaslatot, és azt az alábbiak szerint 
fogadta el:  

I. 
1.  A 2009. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.676.452  eFt  
 Első u.            33.500  eFt 
 Második u.            27.530  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház            2.493  eFt 
 Szondi u.              8.876  eFt 
         1.748.851  eFt 
 
 Áfa nélküli nettó kiadási  előirányzatát  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek  1.520.553  eFt  
 Első u.             30.687  eFt 
 Második u.             17.414  eFt 
 Eperjesi u.Nyugdíjas Ház             4.008  eFt 
 Szondi u.               8.239  eFt 
 Kötvényalapra történő átvezetés          80.186  eFt 
 Előző évi pénzügyi hiány kompenzálása        87.764  eFt  
          1.748.851  eFt 
 főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.  
 

A bérleményszolgáltatási feladatok ellátásához az 
ingatlangazdálkodási normatívát  alábbiak szerint: 

 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek    580.000  eFt  
 Első u., DAM I.               12.500  eFt  
 Második u.-i DAM II. épület                 2.930  eFt  
 Szondi utcai épület                                 2.203  eFt 
 Eperjes u-i nyugdíjas otthon                   3.098  eFt 
            600.731  eFt  
 állapítja meg. 
 
2. A Lakásalapban, a kötvénykibocsátás megtérülését szolgáló lakás 

értékesítéséhez kötődő bevételeken és kiadásokon túlmenően, a 2009 
tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatot azonos összegben 389,1 MFt –al 
hagyja jóvá. 

 
3. A V-97/16.484/2007. számú közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt 

ingatlanok halmazát módosítva, az értékesítésre felajánlandó – lakásokat 
tekintve vegyes tulajdonú lakóépületben lévő, s kizárólag határozatlan 
idejű bérleti jogviszony keretében bérbeadott – lakások körét az 
alábbiakban határozza meg. 

 
 - a B, C és D övezet lakásai  
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4. Kiemelten kezeli az önkormányzat ingatlanvagyon gazdálkodásának 
körében:  
 a Mechatronikai Ipari Park működtetését, 
 a Logisztikai Park, illetve további iparterület fejlesztést,  
 a városfejlesztési nagyprojektek előkészítésének folytatását, illetve a 

kivitelezések beindítását.  
 

II. 
 
A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2009. évi felhasználásának területeit a 
következők szerint állapítja meg:  
 
1. A megüresedő lakások közül a Közgyűlés a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Turisztikai Bizottság és az Ifjúsági Szociálpolitikai és Sport Bizottság 
részére különös méltányosságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő 
egyéb okból történő bérlőkijelölésre 20 lakást biztosít. Javaslatot a 
Polgármesteri Hivatal szakosztályai, önkormányzati intézmények vezetői 
és a MIK Zrt. tehet ezen bizottságok felé:  
a  Polgármesteri Hivatal Közoktatási- és Közművelődési Osztályának 
igénylésére közoktatási és művelődési önkormányzati intézmények 
dolgozóinak elhelyezésére 7 lakást, 
a  Polgármesteri Hivatal Építési, Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Osztályának igénylésére kisajátítás során történő elhelyezéséhez 3 lakást 
biztosít.  

 
2.  A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a kiemelt személyiségek, 

szakemberek és családtagjainak elhelyezésére, további 5 lakást a 
befektető cégek vezető tisztségviselői elhelyezésére, melynek 
odaítéléséről a Polgármester saját hatáskörben dönt. 

 
3. A MIK Zrt. a rendelkezésére álló további üres bérlakásokat a felmerülő 

feladatokhoz igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatározott egyéb 
bérbeadási igények teljesítésére, az ingatlanfejlesztés miatt szükségessé 
váló kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljára, egyéb bontási 
kötelezettséghez kapcsolódó elhelyezés céljára köteles felhasználni. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 

Pénzügyi,  Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   azonnal, ill. folyamatos 

 
12. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 

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  
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II-36/31.227/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
 
Miskolc M. J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének 
megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat az Operafesztivál Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Közgyűlés az Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Alapító Okirat módosítása 
 
amellyel a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
I./ A Alapító Okiratnak a társaság szervezetét szabályozó II. fejezete kiegészül 
az alábbi pontokkal:   
 
2.1.1. Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves 
gazdálkodási tervről és beszámolóról.  
Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a 
könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható. 
 
2.1.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
2.1.3.Az Alapító a 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói 
határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az 
ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy 
írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelőzően 
legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívónak 
tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint az Alapító 
döntésének tervezetét.  A meghívó kézbesítését kétség esetén az Alapító 
köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül 
határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele 
megjelent.  Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogosultak 
közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell készíteni, mely 
feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a társaság köteles 
megőrizni.  
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Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az esetben 
az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájékoztatást adni az 
érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés meghozatalát 
szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre álló döntési 
alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és elősegítő 
valamennyi dokumentumot.  Az Alapító véleménykérésére az érintettek a 
kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban előterjeszteni 
véleményüket.  
Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt 
ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez nem 
akadálya az Alapítói döntés meghozatalának. 
Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak. 
 
II./ Az Alapító Okirat 2.2.5. pontja az alábbira változik: 
Az ügyvezető díjazásáról - figyelemmel a javadalmazási szabályzatban 
foglaltakra - az Alapító dönt. 
III./ Az alapító Okirat 4.11. pontja törlésre kerül.  
IV./ Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Operafesztivál Nonprofit Kft. 
Határidő:   azonnal 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
13. napirend tárgya:  Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő 

pályázat kiírására 
   
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  

II-37/31.228/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Magasabb vezetői álláshelyekre pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat magasabb 
vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására” című előterjesztést és az 
alábbiak szerint döntött: 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az 1-2. számú 
melléklet szerinti tartalommal a Miskolci Városi Könyvtár és az Ifjúsági és 
Szabadidő Ház magasabb vezetői álláshelyére, intézményvezető (igazgató) 
beosztás ellátására. 
 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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14. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. mint elismert 
vállalatcsoporttal kapcsolatos tulajdonosi 
döntésekre 

  
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  

II-38/31.229/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal  

kapcsolatos tulajdonosi döntések 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Alapító/Legfőbb Szerv) a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál 05-10-
000406 sz. cégjegyzéken nyilvántartott Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített név: 
Miskolc Holding Zrt.) egyszemélyes tulajdonosa, illetve Legfőbb Szerve 
meghozta az alábbi tulajdonosi (alapítói) döntést: 
 
Az Alapító a Miskolc Holding Zrt. 16.281.000.000,-Ft-ot, azaz Tizenhatmilliárd-
kettőszáznyolcvanegymillió forintot kitevő jegyzett tőkéjét veszteségrendezés 
céljából leszállítani rendeli 740.000.000,-Ft-tal akként, hogy az alaptőke 
leszállítással egyidejűleg, illetve azzal párhuzamosan a Miskolc Holding Zrt. 
leszállított jegyzett tőkéjét zártkörű módon, új törzsrészvények kibocsátásával 
felemeli 741.000.000,-Ft-tal.  
 
I. Alaptőke leszállítás 
 
Az alaptőke leszállításra utalva az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke 
740.000.000,-Ft-tal történő leszállítása során az Alapító részére tőkekivonás, 
kifizetés nem történik, a leszállított alaptőke 15.541.000.000,-Ft-ot, azaz 
Tizenötmilliárd-ötszáznegyvenegymillió forintot tesz ki. 
 
Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja az, hogy a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a jegyzett 
tőkéhez/alaptőkéhez rendelt 16.281 db egyenként 1.000.000,-Ft névértékű, 
névre szóló, azonos sorozatba tartozó törzsrészvényeinek száma – azok 
kicserélésével – 15.541 db-ra csökken. 
  
A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a Gt. 273.§ (1) bek-re tekintettel az alaptőke 
leszállítás során – tekintettel arra, hogy arra a Gt. 273.§ (1) bek. a) és b) 
pontjában meghatározott okból kerül sor – az esetleges hitelezők részére 
hirdetmény közzététele, illetve hitelezői biztosítékadásra nem kerül sor.  
 
A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a 
Miskolc Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó 
törzsrészvények kibocsátására került sor, a Gt. 315.§-a nem alkalmazandó. 
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A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 36.§ (1) bek. 
c) pontja alapján az elsődlegesen veszteségrendezés céljából elhatározott 
alaptőke leszállítása részben a társaság tőketartalékát növeli azzal, hogy annak 
felhasználására (veszteségrendezés) a számviteli törvény 38.§ (7) és (8) bek-e 
az irányadó.  
 
II. Alaptőke-emelés 
 
Az alaptőke leszállításával egyidőben, illetve azzal párhuzamosan a Legfőbb 
Szerv a Miskolc Holding Zrt. 15.541.000.000,-Ft-ra leszállított jegyzett tőkéjét 
felemelni rendeli 741.000.000,-Ft-tal. 
 
Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt-nél kibocsátásra kerül 
741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított 
törzsrészvény, mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott 
törzsrészvénnyel azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos 
jogokkal rendelkeznek.  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során 
kibocsátott 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan 
előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – 
kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékeként nem pénzbeli 
hozzájárulás (apport) formájában a Miskolc Holding Zrt-re ruházza át 
(apportálja) az alábbi üzletrészeket: 
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 

cégjegyzékszámon nyilvántartott Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnevű 
korlátolt felelősségű társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási 
értékű egyszemélyes tulajdonában álló teljes üzletrészét, mely üzletrész 
apportértéke 740.500.000,-Ft-ot tesz ki, továbbá  

 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 

cégjegyzékszámon nyilvántartott MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 100.000,-Ft 
törzsbetét nyilvántartási értéken nyilvántartott üzletrészét, mely 
üzletrésznek apportértéke 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot tesz ki. 

 
A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, 
hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi 
részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre 
került.  
 
A Gt. 155.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés  
 
– zártkörű módon történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt az 

Alapító vesz át),  
– az alaptőke-emelés 741.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg 

megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével, 
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– az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények ellenértékét az Alapító a 
fentebb nevesített 2 db üzletrész apportálásával szolgáltatja, 

– a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező üzletrészek előzetes értékelését 
az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilv. szám: 001205) 
(személyesen eljáró: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte. 

 
Az Alapító kötelezettséget vállal, hogy az új részvények ellenértékeként 
szolgáló nem pénzbeli hozzájárulását a jelen alapítói határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül az apportált üzletrészek átruházását tanúsító 
megállapodás (mely tartalmazza az apportbefogadó nyilatkozatot is) aláírásával 
szolgáltatja, azaz a Miskolc Holding Zrt. birtokába és tulajdonába adja. 
 
A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a 
Miskolc Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó 
törzsrészvények kibocsátására került sor, a Gt. 313.§ (1) bek-e nem 
alkalmazandó. 
 
A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az 
alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a 
hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye 
közzé.  
 
III. Feltételes Alapító Okirat módosítása 
 
A Legfőbb Szerv az alaptőke leszállítása és az ezzel egyidejűleg történő 
alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen (a Gt. 256.§ (1) bek-ben 
foglaltakra utalva), az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény 
átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során 
kibocsátott új részvények ellenértékének apport útján történő beszolgáltatásától 
függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 16.282.000.000,-Ft, azaz 
Tizenhatmilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió forint. 
 
Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése) során névértéken 
kibocsátásra kerül összesen 16.282 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, 
nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok 
megegyeznek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények 
kizárólagosan egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik. 
 
Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/5. ponttal bővül: 
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„V/5. A 2009. március 5. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke 
leszállítás és ezzel egyidejűleg végrehajtott alaptőke-emelés) során az Alapító 
nem pénzbeli betétként a részvénytársaság tulajdonába adja az alábbi 
társasági részesedéseket (üzletrészeket): 
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 
cégjegyzékszámon nyilvántartott Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnevű 
korlátolt felelősségű társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű 
egyszemélyes tulajdonában álló teljes üzletrészét, mely üzletrész apportértéke 
740.500.000,-Ft-ot tesz ki, továbbá  
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 
cégjegyzékszámon nyilvántartott MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 100.000,-Ft törzsbetét 
nyilvántartási értéken nyilvántartott üzletrészét, mely üzletrésznek apportértéke 
500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot tesz ki. 
 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, 
névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban 
kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik. 
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 
megegyezik a névértékkel.  
 
Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott fentebb meghatározott 2 db 
üzletrész, mint nem pénzbeli hozzájárulás apportértéke 741.000.000,-Ft-ot tesz 
ki, melynek ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb 
megjelölt újonnan kibocsátandó 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló 
törzsrészvény. 
Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó 
kötelezettségét az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat 
elfogadásától számított 15 napon belül, az apport tárgyaként szolgáló 
üzletrészek tulajdonjogának átruházására és annak cégbírósági bejegyzésére 
alkalmas külön megállapodás aláírásával tesz eleget. 
 
Az alaptőke-emelés során szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás előzetes 
értékelését az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilv. szám: 001205) 
(személyesen eljáró: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte. 
 
Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények 
átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi 
határozattal egyidejűleg megtette.” 
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IV. Az Alapító, mint a Miskolc Holding Zrt. Legfőbb Szerve a jelen határozat 
meghozatalával hozzájárul, hogy a Miskolc Holding Zrt. kizárólagos tulajdonába 
került MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014955), továbbá a MISKOLCI 
BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
(Cg. 05-09-009667), valamint a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. (Cg. 05-09-
016454) gazdasági társaságokat a Miskolc Holding Zrt. által uralt, a Gt. V. 
Fejezetének 2. Címe szerint szabályozott elismert vállalatcsoportba vonja.  
 
A Legfőbb Szerv utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az általa 
kizárólagosan tulajdonolt fenti bekezdésben meghatározott elismert 
vállalatcsoportba vonandó gazdasági társaságok Alapító Okiratait az uralmi 
jogviszony megteremtése érdekében módosítsa.  
 
A Legfőbb Szerv felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, 
hogy a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 1. sz. mellékletét – mely az 
ellenőrzött társaságok megnevezését tartalmazza – az alábbiak szerint 
módosítsa: 
 
„B.10./ 
Cégnév: MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1. 
Cégjegyzékszám: 05-09-014955 
 
B.11./ 
Cégnév: MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. 
Cégjegyzékszám: 05-09-009667 
 
B.12./ 
Cégnév: Miskolctapolca Fejlesztési Kft. 
Székhely: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 
Cégjegyzékszám: 05-09-016454” 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
 
15. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. által lefolytatott 

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

A Közgyűlés 23 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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II-39/31.230/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt. által lefolytatott közbeszerzésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által lefolytatott 
közbeszerzésekről” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  19/2007. 
(V.17.) sz. rendelet 9. § (4) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 

 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 
16. napirend tárgya:  Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút 

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

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

II-40/31.231/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése 

nagyprojekt megvalósításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 2008. szeptember és 2009. január közötti 
időszakban elvégzett tevékenységekről készített beszámolót. 
 
 
17. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2008. évre vonatkozó idegenforgalmi 

feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2009. évre 
vonatkozó turizmus-marketing feladattervre 

 
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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II-41/31.232/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város 2008. évi idegenforgalmi 

feladattervének teljesítése, valamint a 2009. évi turizmus–
marketing feladatterve 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a 2008. évi 
idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről”, „Javaslat a 2009. évi turizmus – 
marketing feladattervre” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 
vette, valamint elfogadta a 2009. évre szóló feladattervet. 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal  

 
18. napirend tárgya:  Tájékoztató az Állami Számvevőszék – az 

önkormányzat gazdálkodási rendszerének 
ellenőrzése tárgyú – 2008. évi vizsgálatáról 

 
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  

II-42/31.233/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. 

évi ÁSZ ellenőrzéséről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és a 
következő határozatot hozza: 

1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi és az ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített Intézkedési 
tervet jóváhagyja. 

2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az Intézkedési terv 
végrehajtásáról az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló 
zárszámadás keretében a Közgyűlést tájékoztassa. 

 
Felelős:   polgármester  
Közreműködik:  jegyző 
    Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői 
Határidő:   folyamatos, illetve a 2009. évi gazdálkodásról szóló 

beszámoló beterjesztése 
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának – technikai 
jellegű – módosítására 

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

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  

II-43/31.262/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 

Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratának – technikai jellegű – módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának – technikai jellegű 
– módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 

Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
vonatkozásában ismételten elhatározza – 2009. március 5. határnappal – 
a társaság alapításkori jegyzett tőkéjének emelését törzstőke-emelés 
útján, nem pénzbeli betét (apport) szolgáltatásával, amelynek összegét 
Sustyákné Magda Éva könyvvizsgáló jelentése alapján, az abban 
meghatározott értéket elfogadva, a jogszabálynak megfelelő kerekítéssel 
10.627.770 eFt-ban határozza meg. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza, egyben kötelezi 

Káli Sándor polgármestert, hogy a törzstőke-emelésről szóló alapítói 
határozat, valamint az alapító okirat módosítása iránti intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Európai Bizottság 

támogatásával megvalósuló „Magyarország 
legjobban fejlődő ökoturisztikai 
desztinációja” cím elnyerésére kiírt 
pályázaton aló részvételre 

 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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A Közgyűlés  37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  

II-44/31.263/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai 

desztinációja” cím elnyerésére kiírt pályázaton való 
részvétel 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Európai 
Bizottság támogatásával megvalósuló „Magyarország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációja” cím elnyerésére kiírt pályázaton való 
részvételre” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztést és 
hozzájárul a pályázat benyújtásához. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács 

személyi változásaira 
 
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  

II-45/31.265/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Esélyegyenlőségi Tanács személyi változásai 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Esélyegyenlőségi 
Tanács személyi változásaira” című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés az Esélyegyenlőségi Tanács elnökévé Dr. Mokrai Mihály 

alpolgármester urat, tagjaivá az érintett esélyegyenlőségi célcsoportok 
érdekében tevékenykedő alábbi állami, önkormányzati és civil 
szervezetek képviselőit választja meg, a feladatért felelős 
alpolgármester megbízatásának időtartamáig. 

 
 Rézműves Gabriella, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály esélyegyenlőségi 
szaktanácsadója, titkára 

 Barna Róbert, B.-A.-Z. Megyei Cigány Értelmiségi Fiatalok Közhasznú 
Egyesülete elnöke 
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 Braun János, Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 
elnöke 

 Dr. Dobos László, B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

 Dr. Kiss László, Vakok és Gyengénlátók BAZ. Megyei és Miskolc Városi 
Egyesületének elnöke 

 Földessy Judit a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális 
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani 
Központ igazgatója  

 Gécziné Szentesi Julianna, Autista Gyerekek Oktatási Alapítványa 
kuratóriumi elnök  

 Grinovszkyné Szendrák Dóra, RECIK Regionális Civil Központ 
Alapítvány ügyvezető igazgató  

 Horváth Zoltán, „Iránytű” Szociális Szolgálat igazgatója 
 Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány elnöke 
 Kollár Sándorné, MSZOSZ Női Választmány megyei képviselője 
 Dr. Kovács Katalin, Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

igazgatója 
Matiscsákn é dr. Lizák Marianna, a MINŐIES Alapítvány titkára 

 Riba Istvánné, Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető  
 Saláta Sándorné, Értünk-Velünk-Együtt Közhasznú Szervezet elnöke 

s 

pző Központ 

kolc Városi Rendőrkapitányság rendőrhadnagy 
jasok 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

agyothallók Országos 

Felelős

 Dr. Sáfrányné dr. Vörösváry Ildikó, Miskolc Megyei Jogú Váro
Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

 Soós Roland, Észak-Magyarországi Regionális Átké
(ÉRÁK) igazgató  

 Szemes Erika, Mis
 Teszárovics Miklós, B.-A.-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdí

Érdekvédelmi Szövetsége elnöke 
 Tömösi Katalin Miskolc Megyei 

Polgármesteri Kabinet vezetője, főosztályvezető 
 Dr. Szunyogh Szabolcs, a Siketek és N

Szövetsége B.-A.-Z. Megyei Szervezet városi képviselője 
 

:    dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: csolatok Osztály Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kap
Határidő:  azonnal 

 
.) A Közgyűlés felkéri az Esélyegyenlőségi Tanács elnökét, hogy a 

 
Felelős

2
Tanács tevékenységéről, működésének tapasztalatairól, a jövőbeli 
feladatokról és az elért eredményeiről évente nyújtson tájékoztatást a 
Képviselő-testület felé. 

:    dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: csolatok Osztály Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kap
Határidő:  évente december 31-ig  
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4. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat Miskolc (Magyarország) és 
Valenciennes (Franciaország) közötti 
Együttműködési Megállapodás megkötésére 

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

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

II-46/31.266/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc (Magyarország) és Valenciennes (Franciaország) közötti 

Együttműködési Megállapodás megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc (Magyarország) 
és Valenciennes (Franciaország) közötti Együttműködési Megállapodás 
megkötésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata 

Együttműködési Megállapodást kössön a franciaországi Valenciennes 
városával.  

 
Felelős:  Káli Sándor polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
2. )  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolc (Magyarország) és 

Valenciennes (Franciaország) közötti Együttműködési Megállapodás 
aláírására és az ahhoz szükséges  intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Káli Sándor polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 
 

(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az AVE Miskolc Kft. részére 
telekrészek határozatlan idejű használatba 
adására 

 
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  
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II-47/31.268/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: AVE Miskolc Kft. részére telekrészek határozatlan idejű 

használatba adása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az AVE 
Miskolc Kft. részére telekrészek határozatlan idejű használatba adására” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és utasítja a 
Polgármestert az AVE Miskolc Kft-vel a 11509/7 hrsz-ből 1700 m², a 11508 
hrsz-ből 1541 m², összesen 3241 m² térmértékű területre vonatkozó használati 
szerződés 1.143 Ft/m² + ÁFA forgalmi egységár 10 %-ának megfelelő, 
összesen 370.446 Ft + ÁFA / év összegben történő megkötésére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
   Városüzemeltetési Osztály 
   AVE Miskolc Kft. 
 Határidő:   azonnal 
 
 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat pályázatok benyújtására a 

"Szociális alap- és szakosított ellátást, 
valamint gyermekjóléti alap- és 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése" című 
felhívásra  

 
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  
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II-48/31.269/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a  „Szociális alap- és szakosított ellátást, 

valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó közintézmények akadálymentesítése" című  felhívásra 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Pályázat 
benyújtására a  Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti 
alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 
akadálymentesítése" című  felhívásra tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata összeállítsa és benyújtsa az  
 
Iránytű Szociális Szolgálat 
o Gyermekjóléti Központja 
o Avas Szolgáltatási Központja  
o Hámori Szolgáltatási Központja 
o Perecesi Szolgáltatási Központja 
 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
o 23. sz. Bölcsőde 
o 24. sz. Bölcsőde 
 
épületeinek akadálymentesítésére vonatkozó  pályázatokat. 
 
Felelős:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. április 5. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Iránytű Szociális Szolgálat 
   Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 
2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázatok megvalósításához szükséges saját 
erő összegét, mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Pályázatok 
Önrésze” költségvetési soron rendelkezésre áll. 
 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. április 5. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  
 
3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és 
a megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet  
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7. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzése 
tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra 

 
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  

II-49/31.270/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése tárgyában 
kiírt pályázat benyújtásához hozzájárulás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a bölcsődék 
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” 
című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése tárgyában 
az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az 1. számú Napsugár Bölcsőde 
épületének a felújítására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. március 13. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 
projekt megvalósításához a fejlesztéshez szükséges összeg 20%-át kitevő 
5.000.000 Ft-ot biztosít a pályázati önrész sor terhére a 2009. évi 
költségvetésben. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, 
aláírja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. március 13. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
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8. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra 

 
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  

II-50/31.271/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 2009. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási igény benyújtásához  hozzájárulás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2009. évi 
egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtásához való hozzájárulásra” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok címzett és 

céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 
szerint – az Önkormányzat 2009. évre gép-műszer beszerzés 
vonatkozásában céltámogatási igényt nyújtson be. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az igény pozitív elbírálása esetén a 

szükséges 25 % önrészt, azaz 15.052.554.-Ft-ot Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. biztosítsa.  

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

 
3.) A Közgyűlés felkéri a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft ügyvezetőjét, az  igénybejelentés előkészítésével, 
benyújtásával, valamint az egészségügyi gépek-műszerek beszerzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
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4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció 
kötelező elemét képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a 
Regionális Egészségügyi Tanács szakmai bizottsága által jóváhagyott 
megvalósíthatósági tanulmány alapján a céltámogatási igény-
bejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Gazdasági 

Válságkezelő Tanácsadó Testület és a 
Gazdasági Válságkezelő Pénzügyi Alap 
létrehozására 

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

 
A Közgyűlés 17 igen, 21 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a határozati 
javaslatot elutasította.   
 
 
 

10. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság alapító 
okiratának módosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 35 igen, 3 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  

 119 



II-51/31.273/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító 

Okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítására” tárgyú 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító 

Okiratát az 1. sz. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 2. sz. 
melléklet szerinti – Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal 

 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 
intézkedjen. 

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

 
(Az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 

Egészségügyi Szolgálat főállású iskola- és 
ifjúság orvosi létszámának a bővítésére 

 
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  
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II-52/31.274/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat iskola- és 

ifjúság egészségügyi feladatainak a bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat iskola- és ifjúság egészségügyi 
feladatainak a bővítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés hozzájárul az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 

Szolgálat iskola- és ifjúság egészségügyi feladatainak ellátásához 
alkalmazott főállású iskolaorvosok létszámának 2 fővel történő 
bővítéséhez.   

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

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
2.) A Közgyűlés az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

engedélyezett létszámkeretét 357 (szakdolgozó 236 fő, egyéb 121 fő)  
főben állapítja meg. 

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

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 
3.  A Közgyűlés felkéri az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

igazgatóját, hogy a területi- és az iskola-egészségügyi szolgálatnak a 
prevenciós munka eredményességét és a működés költség-
hatékonyságát szem előtt tartva vizsgálja meg az iskola- és ifjúság 
egészségügyi ellátórendszer átszervezésének lehetőségét. 

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

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A 
legközelebbi Közgyűlés időpontja: 2009. április 16.  
Az ülést 21.17-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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