
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
III-31.076/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 16-án, 9.00 
órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Dr. 
Bistei Attila DR. Univ., Cseh László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente, 
Doszpoly Orsolya, Fábián István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi 
Attila, Dr. Hardonyi András, Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, Illyés Miklós, 
Juga György,  Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács Józsefné, Dr. Kovács 
László, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy 
Istvánné, Orosz Lajos, 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. Hártó György, Riba Istvánné, Zámbó Tiborné. 
 
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András 
MIHŐ Kft. Igazgatója, Vojtilla László MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László 
Miskolci Turisztikai Kft., Veres István Városgazda Kht. Ügyv.igazgató, Karosi 
Imre MIKOM Kht., Stefán Csaba Régió Park Kft. igazgatója, Varga Zoltán AVE 
Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Igazgatója. 
 
Káli Sándor polgármester: Köszönti a Közgyűlésén megjelent vendégeket, az 
elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait.  
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok 
elnökeit.  
Bejelenti, hogy a testület 45 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 29 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 



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

 
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. 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a „Szikla központ” vagyonkezelési 
szerződésének közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére és a Miskolc 
31329/1 hrsz-ú Herman Ottó Emlékpark 
vagyonkezelői jogának megszerzése iránti 
igény Magyar Állam felé történő 
bejelentésére  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
  
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. 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a helyi önkormányzatok által 
fenntartott múzeumok szakmai 
támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) 
OKM rendelet alapján pályázat 
benyújtására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos 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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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésére vonatkozó 
pályázat benyújtására 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté 
laktanyához tartozó 38474 hrsz-ú 
sporttelep értékesítéséből befolyt 
vételár felhasználására és a Miskolc 
Városi Fedett Sportuszoda 40597/20 
hrsz-ú ingatlan elidegenítési és 
terhelési tilalommal történő 
megterhelésére 

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

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

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred 
közötti terület turizmusfejlesztési 
kiemelt projekt tartalmára és a 
szükséges önerő biztosítására 

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

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata aljegyzőjének 
kinevezésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a zárt ülés 
napirendjére történő felvételéről.  

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

 
Polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a napirend előtti hozzászólások után 
folytassák munkájukat a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalásával.  
Kéri, szavazzanak erről az indítványról. 
 

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

 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, a Bortanya ünnepélyes átadására a 
mai napon 12.15-kor kerül sor, ezért délben szünetet rendel el. 
Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az ülés napirendjére 
vonatkozóan? 

--- 
 

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

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

1. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről  
Javaslat a zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadására 
Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány megállapítására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
2. Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:    dr. Mokrai Mihály alpolgármester  
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3. Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat a város-rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti 
feltételeként előírt "Városfejlesztési Társaság" megalapítására, a 
Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások elfogadására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
5. Javaslat a Miskolci Nagy Villamos Projekthez kapcsolódó kisajátítást 
helyettesítő eljárás útján megszerzendő ingatlanok vásárlásával kapcsolatban 
hozott korábbi döntés módosítására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat a Dayka Gábor utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak 
elvégzéséhez szükséges magántulajdonban lévő területrész megvásárlására, 
valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő területrész ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásának kezdeményezésére 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 
szociális intézmények alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkezeléssel 
kapcsolatos lakossági díjkompenzáció 2009. évi jóváhagyására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
9. Javaslat a Miskolci Városgazda Közhasznú Társasággal kötendő 
közszolgáltatási szerződés szövegének módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
10. Javaslat a Százszorszép Óvodában található szolgálati lakás szolgálati 
jellegének megszüntetésére 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervére, valamint a „Közfoglalkoztatást-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” című pályázat benyújtásához hozzájárulás 
 
Előterjesztő:    Orosz Lajos alpolgármester     
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12. Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum a „Múzeumok 
mindenkinek program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” 
című, TÁMOP-3.2.8/08/B pályázatának támogatására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
13. Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:   Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
14.  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról (2008. évi II. félév) 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
15. Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
16. Javaslat intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
17. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1. Javaslat a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

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

 
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
2. Javaslat a „Szikla központ” vagyonkezelési szerződésének közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére és a Miskolc 31329/1 hrsz-ú 
Herman Ottó Emlékpark vagyonkezelői jogának megszerzése iránti igény 
Magyar Állam felé történő bejelentésére  

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
3.  Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján pályázat 
benyújtására 

 
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
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4. Javaslat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó 
pályázat benyújtására 

 
 Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
5. Javaslat az egykori Zalka Máté laktanyához tartozó 38474 hrsz-ú 

sporttelep értékesítéséből befolyt vételár felhasználására és a Miskolc 
Városi Fedett Sportuszoda 40597/20 hrsz-ú ingatlan elidegenítési és 
terhelési tilalommal történő megterhelésére  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
6. Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési 

kiemelt projekt tartalmára és a szükséges önerő biztosítására 
  

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítvány: 
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzőjének 

kinevezésére  
 

Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
 

Polgármester: Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, 
szomorúan tájékoztatja a testületet arról, hogy Miskolc újabb 
művészegyéniséggel lett szegényebb: elhunyt Pető János grafikus.  
Pető János Mezőkövesden született 1940-ben. Budapesten járt művészeti 
gimnáziumba, majd Fónyi Géza, Ék Sándor és Barcsay Jenő tanítványaként 
végzett a Képzőművészeti Főiskolán. 1964-ben visszakerült Mezőkövesdre, 
ahol tanított, 1970-től – közel négy évtizeden át – Miskolcon élt és alkotott. 
Alkotásait azonban nemcsak Miskolc város közönsége ismerte jól, de azokat 
bemutatták Németországban, Franciaországban, Angliában, Svédországban, 
az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban is. Munkásságát a város 2005-
ben Kondor Béla képzőművészeti díjjal ismerte el.  
Kéri, egy perces néma felállással adózzanak emlékének. 

 
(megemlékezés után) 

 
Polgármester: Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak 
adja meg a szót. 
 
Fodor Zoltán: A megszorítások miatt idén nem lesz díszelgő fesztivál. Ez 
nagyon fájó hír, mert a miskolciak megszerették ezt a rendezvényt.  
Az AVE Miskolc Kft-vel idén ötödszörre hirdették meg a szárazelem gyűjtési 
akciót. Április 30-ig tart a projekt.  
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Polgármester: Sajnos a világ számtalan pontján megszorítások vannak, úgy 
látszik a díszelgő fesztivált sem kerülte el ez a negatív hullám. A 
szárazelemgyűjtés projektet támogatja és bízik benne, hogy ez a megmozdulás 
hozzájárul a környezettudatos gondolkodáshoz.  
 
Garamvölgyi Attila: A közelmúltban részvételi felhívás jelent meg a város 
intézményeinek élelmezési szolgáltatással történő ellátására. Óvodákról, 
iskolákról és idősügyi szervezetekről van szó. A megtakarítás a célja az ilyen 
szintű központosításnak. Az idő elcsúszott és gyorsított eljárás lett a vége, 
aminek nem tudja a miértjét. Ha ma egy vállalkozás bármit szeretne pályázni, 
legalább egy lezárt üzleti évet fel kell tudnia mutatnia. Ha nincs referencia, 
nehéz a döntés. Ha egy cég most kezdi a pályafutását, nem tud felmutatni 
semmit, de hibázni sem tud. Nagybeszállító esetén a műszaki, szakmai 
alkalmasság kérdése sem elhanyagolható. Többségében gyermekétkeztetésről 
van szó. A költségkímélésre és a garanciákat biztosító eljárásra szerinte egy új 
kiírás a megoldás. 
 
Polgármester: Megadja a szót a Gazdasági Bizottság elnökének, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Dr. Varga Zoltán: Büszke arra, hogy a bizottságban olyan emberekkel 
dolgozhat együtt, akik a város érdekében elkötelezettek, szakmailag 
felkészültek. A bizottságnak komoly munkája volt a közbeszerzés új alapokra 
helyezésében, hiszen ez a testület őrködik a költségvetés felett. A bizottság 
folyamatosan alkalmazkodik a közbeszerzési törvény változásaihoz. A város 
működésében felmérésre kerültek azok a területek, ahol érdemes 
központosított közbeszerzést alkalmazni. Közgyűlési döntés alapján a Holding 
megvizsgálta az élelmezési helyzetet. Főzőkonyhák összevonásáról már 
korábban döntött a testület. Készült egy tanulmány 2008-ban. Tevékenység 
kiszervezést, foglalkoztatási csökkenést fogalmazott meg ez a tanulmány. 
Központosított eljárás keretében kerülnének beszerzésre a szükséges ételek. A 
korábban kötött szerződések lejártak, ezért az elmúlt évben egyes 
intézményekben már féléves szerződéses időtartamra központosított 
közbeszerzést eszközöltek, aminek az eredménye az 5 intézményben 50 milliós 
Ft-os megtakarítás lett. Az előkészítések után, mivel lejárt szerződések vannak, 
központosított közbeszerzési eljárásra kerül sor. A sürgősségi eljárásra a 
törvény lehetőséget ad. A kétfordulós eljárásban az előminősítést követően 
konkrét ajánlat alapján döntenek. A kiírásról a Gazdasági Bizottság döntött, ami 
az EU központi közbeszerzési értesítőjében megjelent az előírásoknak 
megfelelően. Egy helyi pályázó van. A projektcég erre a feladatra jött létre. A 
pályázó a törvényi feltételeknek megfelelően nyújtotta be pályázatát, amit a 
bizottság is támogatott. Az, hogy hogyan építi fel a pályázó a feladat 
lebonyolításának feltételrendszerét, még nem dőlt el. A kérdés tehát idő előtti. A 
helyi vállalkozás lehet helyi foglalkoztatást is jelent, ami nem hátrány.  
Két-három héttel ezelőtt a bizottság megállapította, hogy információhiány van, 
így érdemi döntés nem hozható. A teljes dokumentáció kézhezvételét követően 
üléseztek újra.  
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Polgármester: A Gazdasági Bizottságot felkéri, hogy a törvényességet, 
szabályosságot szem előtt tartva járjon el, ha bármi mást észlelne, az eljárást 
szüntesse meg.  
 
Dr. Szinay Attila: Hosszú altatás fültanúi voltak az előzőekben. Kérdése, 
törvényes volt-e az az eljárás, amelynek keretében a Gazdasági Bizottság 
döntéséhez képest más tartalmú felhívás jelent meg. Verseny-e ez a verseny? 
Egyetlen egy versenyzőből miért nem lehet tudni, ki lesz a verseny győztese? 
Polgármester úr törvény adta joga a bizottsági döntés felfüggesztése. Kéri, éljen 
ezzel a lehetőségével. 
A politikai líra születőben lévő új műfaj, amivel Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
úr levelét olvasva találkozott. Alpolgármester úr arra kéri ebben a levélben elég 
finoman, hogy ne mondja már azt, hogy ő nem mond igazat. Miről is van szó?  
A komlóstetői két háziorvosi körzet erőszakos elköltöztetéséről. Azonban ennek 
volt előzménye is. Alpolgármester asszonyból miniszterré vált politikustársuk 
elképzelésének megfelelőnek 7 felnőtt háziorvosi körzetet költöztetnének, ami 
kb. 10.000 embert érint. Járvány idején ez 500 embert jelent, ha csak az 5%-uk 
megy orvoshoz. A komlóstetőiek álláspontja szerint távolabb van az új 
lehetőség és nem is nyújt majd megfelelő ellátást. Milyen városvezetői technika 
vezetett ide? A lakossági fórumon kifejtették az ott élők, őket senki nem 
kérdezte meg, hanem egy eldöntött tényt akarnak rájuk kényszeríteni, ezért 
népszavazást kezdeményeztek. Az alapellátás elve azt mondja, minél közelebb 
kell az ellátást a betegekhez vinni. Rendeletmódosítás nélkül amúgy sem lehet 
ezt a lépést megtenni. Az MVHR egyértelművé tette véleményét, amit a 
hivatalos lapjában meg is jelentetett, miszerint a diósgyőri rendelő átalakításban 
a Miskolci Háziorvosi Egyesülés nem vett részt. Szándékosan és egyszerűen 
kihagyták belőle őket.  
Az előző Közgyűlésen egyetértettek abban, hogy a patika lobbi igen erős 
befolyást gyakorol a körzetek elhelyezésére. Szerinte Alpolgármester úr nem 
tanult a korábbi hibákból.  
Utal arra, Tapolca is hasonló téma volt, ott is az emberek megkérdezése nélkül 
akartak dönteni. 
Szerinte rossz kezekbe került a döntéshozatal, kéri Alpolgármester urat, találjon 
olyan megoldást, ami nem a befektetők, hanem a betegek érdekét szolgálja.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lehet tényleg új műfajt teremtett. 
Felolvassa Dr. Szinay Attilának írt levelét: 
„TISZTELT  KÉPVISELŐ  ÚR! 
 
Bizonyára emlékszel, hogy az Észak-Magyarország 2009. április 2-ai számában 
kategorikusan kijelentetted, hogy a Komlóstetői házi orvosok elköltöztetése 
tárgyában nem mondtam igazat.  
Állításodat határozottan visszautasítom, mivel a beszédes tények egyértelműen 
mást mondanak. Alpolgármesterként és a Jogi bizottság elnökeként is mindig 
igyekeztem figyelembe venni ellenzéki képviselőtársaim véleményét és 
bármelyik kérdés megvitatására mindig nyitva állt az ajtóm.  
Megdöbbentett, hogy Te, aki a jogászi hivatást választottad életpályádul, 
minden tájékozódás nélkül vontál le téves következtetéseket az adott ügyben. 
Képviselői kapcsolatunk során általában mindig alaposan felkészült, jogilag 
kiforrott és vállalható véleményeket fogalmaztál meg. De ebben az esetben 
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értetlenül állok az események előtt, hogy kategorikus substanciákat közölsz és 
nem tudom eldönteni, hogy erre a tények ismeretének abszolút hiánya, vagy 
rövid távú politikai érdekek miatt került sor. 
Állításod szerint nem mondtam igazat a háziorvosi rendelők önkormányzati 
finanszírozása tárgyában. 2009. március 31-én és a lakossági fórumon én a 
következőket állítottam. Miskolc Megyei Jogú Város 60 millió forintot fordít erőn 
felül a háziorvosi rendszer fenntartására. A források azonban nem elégségesek, 
ezért az Egészségház projekt kapcsán a finanszírozásba bevonjuk a 
gyógyszertárakat is. A háziorvosi rendelők kialakításában és az üzemeltetésben 
is bevonásra kerülnek a gyógyszertárak, az üzemeltetési költségeket ők állják. 
Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a Vasgyári SZTK-ban lévő háziorvosi 
rendelők bérleti és rezsiköltségét a gyógyszertár fizeti meg az épület 
tulajdonosának, vagyis a MISEK Kft-nek. Megnézve a Polgármesteri Hivatal 
költségvetését a 04106001 ORGAM P kód alatt előirányzottként 60 millió forint 
szerepel. A módosított előirányzatban 58 millió 509 ezer és a végső teljesülés 
58 millió 477 ezer forint lett felhasználva. Bizonyára a kerekítésből adódó 
tévedésemet nem gondolod beállítani úgy, mintha nem mondtam volna igazat. 
Másik állításod, mely szerint az Egészségház projekt csak úgy eleve 
elrendeltetett azért sem lehet igaz, mivel azt jelentős szakmai egyeztetés előzte 
meg. Ezzel kapcsolatban figyelmedbe ajánlom az alábbi dokumentumokat, 
melyet titkárságomon megtekinthetsz. 
 
1. 2006. december 7-ei Feljegyzés dr. Szalkai Iván városi főorvos úr részére 
2. Háziorvosi Híradó, az MVHR lapja – 2007. februári szám – Az alapellátási 

fejlesztés hiányai 
3. Háziorvosi Híradó, az MVRH lapja- 2008. augusztusi szám 
4. Háziorvosi Híradó, az MVRH lapja – 2009/Különszám 
5. Egészségügyi Bizottsági ülés 2008. február 28. 
6. Egészségügyi Bizottsági ülés 2008. június 19. 
7. Egészségügyi Bizottsági ülés 2008. december 11. 
8. Egészségügyi Bizottsági ülés 2009. január 29. 
9. Egészségügyi Bizottsági ülés 2009. február 18. 
10. Egészségügyi Bizottsági ülés 2009. február 26. 
 
Mindezek után 2009. április 6-án a Miskolci Háziorvosi Egyesülés a Miskolc 
Megyei Jogú Város egészségügyi vezetése megállapodott egy szakértői 
konzultációs testület kialakításáról, hogy a jövőben az esetleges félreértéseket 
az Egészségház projekt kapcsán tárgyalásos úton rendezzék az 
Egészségházak kialakításában nagyobb szerepet szánva a Miskolci Háziorvosi 
Egyesület szakmai programjában megfogalmazottaknak.  
Jogászként tudom, hogy az EBH 2005.1192, mely az Alkotmánybíróság 
36/1994.(VI.24.) AB Határozatában kifejtett elvek alapján a közéleti szerepet 
vállalók (közszereplők) korlátozottan részesülhetnek büntetőjogi védelemben a 
közéleti szereplésükkel összefüggésben, róluk vagy velük valótlan tényeket 
állítókkal kapcsolatban. 
Tisztelettel kérlek, a jövőben tartózkodj a megalapozatlan vélemények 
megfogalmazásától. Bármikor szívesen látlak, ha kérdésed merül fel, vagy 
nincs elég ismeretanyagod, szívesen segítek a tények tisztázásában vagy a 
szükséges dokumentumok előkeresésében. ” 
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Lehet ez a líra része volt, de a tények azok makacsok. Az egészségház 
projektet a Miskolci Háziorvosi Egyesülés dolgozta ki, ami egy program, egy 
elv. Ez alapján közgyűlési döntések születtek az egészségügy 
megszervezésére. Kísérleti jelleggel a vasgyári SZTK-ban alakították ki az 
elsőt, hogy ennek hibáiból tanulva tovább tudjanak lépni. Alpolgármesterként is 
mindig a kompromisszumra törekedett. Tavaly decemberben megállapodott 
Varga Erzsébettel és Székely Annamária doktornőkkel. Az egészségház projekt 
jól működik, ezért be kell költözniük. Varga doktornő beköltözött, de Székely 
Annamáriának biztosították azt is, hogy bérleti díj ellenében maradhat, de ezt ő 
visszautasította. A doktornő kiválasztotta Hártó igazgató úr irodáját, aki az 
átadásba belement. A rendelőintézetet a hónap végére kialakítják úgy, hogy az 
minden előírásnak megfelel. Doktornő még mindig dönthet, beköltözik, vagy 
sem. Ha nem, fizeti majd a bérleti díjat. Egyébként körzethatáron belül van a 
vasgyári SZTK.   
A sajtónak a szakértői állásfoglalást átadták. Arról nem tehet, hogy ezt 
elferdítették, kommentekkel látták el. 
A népszavazást nem szeretné véleményezni, mert az Jegyző úr hatásköre. 
Az egyetértéssel az a baja, hogy szavazásnál nem Miskolc fejlődése mellett 
voksolt a Fidesz. A Fidesz gerjeszti a feszültséget Komlóstetőn is. Személy 
szerint mindenre nyitott, a tárgyalásos úton való rendezés híve.  
 
Polgármester: A rendszer átalakítása már most is jelentős tapasztalatokat 
hozott az önkormányzatnak. Arra kérte Alpolgármester urat, hogy amennyiben 
konszenzus van – márpedig több körzetben is konszenzus van – mindenki 
számára tegye világossá a helyzetet. Annak idején ez háziorvosi, gyógyszertári 
kezdeményezés volt, amit az önkormányzat támogatott. A szolgáltatás 
színvonalának megőrzését tartja az egyik legfontosabb kritériumnak. 
 
Valcsev Ivanov János (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat): A város 
különböző területein az úton maradt szóróanyag eltávolítása megtörtént. 
Diósgyőrben a Testvériség utca sarkánál azonban befejeződött ez a 
tevékenység. Kéri, a Városgazda végezze el itt is az utak takarítását.  
A Selyemréti Strand ügyében már többször szólt. 2008-ban sikeresen pályázott 
a város a hátsó medencék megépítésére. Hol tart ez a folyamat? Úgy tudja, az 
első medence felújítására is pályáztak. Miért nem lehetett ezt a két projektet 
egy pályázaton belül kezelni? 
 
Polgármester: A Városgazda Kht. folyamatosan végzi az utakon maradt 
szóróanyag eltávolítását. Fontos azonban tudni, a város útjainak egy részét 
kezeli csak a város, a többivel a közútkezelő cég foglalkozik.  
A Selyemréti Stranddal kapcsolatban elmondja, a pályázat megnyerése nem 
volt egyszerű. Strand megújítás címke nem volt. Nem arra pályáznak, amit 
szeretnének, hanem arra, amit kiírnak. Bízik benne, április közepére elhárulnak 
az akadályok és a kivitelezési munka a közeljövőben elkezdődik.  
Zárt ülést rendel el.  

--- zárt ülés után --- 
 
Polgármester: Tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Közgyűlés zárt ülésén 
Miskolc Megyei Jogú Város aljegyzőjének Méhész Katalint választotta meg.  
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Felkéri aljegyző asszonyt fáradjon a mikrofonhoz és a Közgyűlés előtt tegye le 
a törvényben előírt esküt. 
Kéri képviselőtársait, ill. a Közgyűlésen jelenlévőket, hogy szíveskedjenek 
felállni. 
Méhész Katalin asszonyt pedig kéri, hogy az általa előmondott szöveget – 
nevének kiegészítésével – szíveskedjen utána mondani, majd a végén 
meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen” szöveget mondani. 
 
Méhész Katalin: „Én Méhész Katalin esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, 
alkotmányos jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm. 
Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a 
jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot 
feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeinek szolgálatával teljesítem. 
Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi 
és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.” 

 
   

1. napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének teljesítéséről  
Javaslat a zárszámadás, az egyszerűsített 
beszámoló elfogadására 
Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány 
megállapítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Önkormányzat eredeti költségvetésében főösszegként 50,6 
milliárd Ft került jóváhagyásra, mely az év végére 73,2 milliárd Ft-ra 
növekedett. A növekményben nagy szerepet játszik az előző évi 
pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítése, mely az előző évi 
zárszámadás elfogadását követően jelentős összeggel növelte a költségvetés 
bevételi-kiadási főösszegét. Az év folyamán ezt követően több alkalommal 
módosult a költségvetés. A módosítások keretében elnyert pályázati pénzek, 
átvett pénzeszközök, valamint a központi költségvetésből különböző működési, 
beruházási feladatokhoz célhoz kötötten juttatott források épültek rá a 
költségvetésre. 
A bevételek teljesítése összességében 66 milliárd Ft, 90,2%. Ezen belül néhány 
bevételi tételnél túlteljesítés, míg másoknál alulteljesítés mutatkozik. 
Jelentősebb túlteljesítés a helyi adóknál, illetékeknél, a pótlékoknál, 
bírságoknál, valamint a kamatbevételeknél jelentkezik. E kedvező teljesítések 
tették lehetővé, hogy az eredeti költségvetésben tervezett 200 millió Ft-os 
működési hitelüket előirányzati szinten is saját forrással kiváltsák. Mindemellett 
lehetőség nyílt arra, hogy az intézményi gazdálkodási körben az év folyamán 
két ízben is pótelőirányzatot biztosítsanak az energia áremelkedések 
fedezetére, a kifizetett jubileumi jutalmakra.  
Néhány bevételi nemnél alacsonyabb a teljesítés, ilyenek például a 
felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek. Ennek oka, hogy e tételek 
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döntően pályázati támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódnak, 
ahol a bevételek lehívását meg kell előznie a számla kifizetéseknek. Ezek nem 
végleges kiesések, hanem jelentős áthúzódással kell számolni mind bevételi, 
mind kiadási oldalon.  
A hitelek teljesítése – mely már magában foglalja az előző évről áthúzódó 
hitelkeretet is – a kötvénykibocsátás bevétele nélkül 1,7 milliárd Ft, 80%. A 
fennmaradó összeg a beruházások megvalósításával összefüggésben 2009. 
évre húzódik át. A 2008. évre tervezett fejlesztési feladatok fedezetéül 
kibocsátott 3 milliárd Ft-os kötvényből az év végéig a kifizetett beruházási 
számlák fedezetéül 60% került igénybevételre, a fel nem használt összeg az 
igénybevételig lekötésre került. 
A bevételek teljesülése és a kiadások felmerülése közötti ütemtelenség 
áthidalását a korábbi évekhez hasonlóan folyószámlahitel igénybevételével 
oldották meg. 
A kiadások teljesítése összességében 85,6%-os, 62,7 milliárd Ft. Ezen belül a 
működési kiadások realizálása 98,2%-os, a felújításoké 74,9%-os, míg a 
beruházásoké 45,9% (fejlesztési céltartalék nélkül 61,8%). Ezen belül az 
intézményi feladatkör teljesítése 97,8%-os, míg a Polgármesteri Hivatalban 
tervezett feladatok esetében 71,5%. 
Az intézményi gazdálkodás feltételei az év folyamán alapvetően biztosítottak 
voltak, túlfinanszírozásra az előző évitől alacsonyabb összegben, összesen 16 
intézményt érintően, 123 millió Ft-os nagyságrendben került sor. Ennek oka az 
intézmények egy részénél az előző évről áthozott magas szállítói állomány, 
melyre a költségvetés, valamint az év közben biztosított pótelőirányzat csak 
részben biztosított fedezetet. Mindemellett azon intézmények, ahol a saját 
bevételek növelését illetően kisebb a mozgástér, a kifizetett jubileumi 
jutalmakat, illetve a többszöri energia áremelés hatását az e célra év közben 
biztosított előirányzat ellenére sem tudták teljes egészében kigazdálkodni.  
A pénzmaradvány elszámolás keretében az előirányzat maradványok tételesen 
felülvizsgálatra kerültek. Azon feladatok esetében, ahol szerződéskötés, illetve 
kötelezettségvállalás történt, az áthúzódó feladatok fedezetét mind az 
intézményeknél, mind a Polgármesteri Hivatalnál biztosították. Az áthúzódó 
feladatok forrását a számlaegyenleg, az áthúzódó bevételi előirányzat 
maradványok, illetve a hitelkeret maradvány biztosítják. 
Összességében elmondható, hogy egyensúlyi szempontból a pénzmaradvány 
elszámolást is beleértve a gazdálkodás a tervezett kereteken belül valósult 
meg.  
Az Önkormányzat gazdálkodását, a zárszámadás valódiságát a könyvvizsgáló 
év közben is több esetben, év végén is felülvizsgálta. Megállapításai szerint a 
gazdálkodás a jogszabályoknak megfelelően történt, a zárszámadás pénzügyi, 
vagyoni adatai valósak. 
Mindezek alapján kéri az előterjesztés megtárgyalását, majd ezt követően a 
rendelet megalkotását. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
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 Egészségügyi Bizottság 4 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem 
támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

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

 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 4 nem és 0 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal 
támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A folyamat a koncepció 
elfogadásával kezdődött (2007.12.13.), majd következett a költségvetés 
megalkotása (2008.03.06.) és ezután jöttek a korrekciók (2008.09.18., 
2007.12.18., 2009.03.05.)  és az egész zárása a zárszámadás. Az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének főösszege az év során több 
alkalommal, együttesen 12,1 milliárd Ft-tal – 50,6 milliárd Ft-ról 62,7 milliárd Ft-
ra emelkedett. 
A zárszámadás keretében mutatják be a 2008. december 31-i tényszámokat, 
azt, hogy milyen bevételeket sikerült realizálni és a forrásokat mire fordítottak. A 
zárszámadásnak törvényben rögzített szerkezete van, a bevételek és a 
kiadások alakulásán túl tartalmazza a felújítási és beruházási feladatok 
megvalósítását tételesen, a települési kisebbségi önkormányzatok 
gazdálkodásának adatait kisebbségi önkormányzatonként, valamint az 
önkormányzat vagyongyarapodásának részletezését, valamint a 
pénzmaradvány elszámolást is. 
Miskolc Város 2008. évi költségvetése összességében megfelelő kereteket 
biztosított a tervezett feladatok megvalósításához, fizetési kötelezettségeik 
teljesítéséhez.  
A bevételek képződése és a kiadási szükségletek közötti időbeni eltolódásokat 
folyószámlahitel igénybevételével sikerült megoldani. Fontos eredménynek 
tartja, hogy működési célú hitel igénybevételére a tervezettnek megfelelően 
nem került sor.  
Bevételek: 65.983.822 ezer, kiadások: 62.674.122 ezer Ft 
A 2008. évben megvalósított beruházások eredményeként az önkormányzat 
vagyona, eszközállományának értéke 1,7 milliárd Ft-tal emelkedett. 
A 2008-as évben is sikerült a város intézményhálózatát eredményesen 
működtetni, a bevezetett kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések 
eredményeképpen az intézmények gazdálkodása stabil volt, csak kisebb 
túlfinanszírozási igények merültek fel.  
A városüzemeltetési kötelezettségüknek is megfelelően eleget tettek, a 
költségvetésben és a korrekciókban megjelölt feladatok döntő részét sikerült 
megvalósítani. Egyes területeken többletigény mutatkozott, de a költségvetési 
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fegyelem betartása miatt itt feladatcsökkentéssel sikerült a feszültséget 
csökkenteni. 
A 2008.évi költségvetés mérlegével kapcsolatban elmondja, a működési célú 
bevételek összege kerekítve 53,1 milliárd Ft, a működési kiadások összege 
52,7 milliárd Ft volt, tehát a bevételek és kiadások egyenlegeként a tavalyi 67,7 
millió forint több mint ötszöröse, 371 millió Ft forrástöbblet keletkezett. 
A felhalmozási célú bevételek 12,9 milliárd Ft-ot, a felhalmozási célú kiadások 
összességében mintegy 10 milliárd Ft-ot tesznek ki. A bevételek és kiadások 
egyenlegeként 2,9 milliárd Ft-os forrástöbblet mutatható ki, melynek nagy része 
a 2008-ban kibocsátott kötvény fel nem használt része. 
A bevételek az eredeti költségvetésben tervezettekhez képest az év során 
jelentősen emelkedtek. Ennek több forrása volt, mint például az előző évről 
áthúzódó feladatok költségvetésbe való beépítése (10,1 milliárd Ft), az 
önkormányzati lakások és helyiségek kapcsán a bérleményszolgáltatás 
megjelenítése a költségvetésben (1,3 milliárd Ft), a működési célú, 
támogatásértékű bevételek között szerepeltetett OEP finanszírozási körbe 
tartozó ellátások előirányzat módosításai (1,8 milliárd Ft), az intézmények saját 
hatáskörű előirányzat módosításai (2,9 milliárd Ft), az év közben hozott 
önkormányzati és központi intézkedések nyomán végrehajtott rendelet-
módosítások  és a helyi adóbevételek növekedése. 
A helyi adóbevételek közül két tételt emel ki. Az idegenforgalmi adóban az 
előirányzathoz képest 374 ezer Ft a lemaradás. Az adóköteles vendégéjszakák 
száma nem növekedett, és a lefolytatott ellenőrzésekkel sem sikerült jóval több 
adóbevételt elérni. Ez ezt mutatja, hogy az idegenforgalom fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseik kisebb eredménnyel járnak, mint ahogy azt szeretnék. 
Ezért fontos lenne újragondolni a város idegenforgalmi stratégiáját. 
Az iparűzési adóbevétel ezzel szemben kedvezően alakult. A teljesítés 6,7 
milliárd Ft, mely közel 1 milliárd Ft-tal több, mint az előző évi. Ennek elérésében 
az ellenőrzési és behajtási eredmények mellett a december 20-i előlegfizetések 
is pozitív hatással voltak. 
Az intézményi saját bevételek az eredetileg tervezettnél magasabbak voltak. A 
városvezetés eltökélt abban, hogy az intézményei egyre inkább 
támaszkodjanak saját bevételeikre, minél jobban csökkenjen az önkormányzati 
támogatási igény.  
Az önkormányzat feladatainak ellátásához, az intézmények működési 
feltételeinek biztosításához működési célú hitel igénybevételére nem volt 
szükség.  
A fejlesztési elképzelések megvalósításához, a pályázatok önrészének 
biztosításához a kibocsátott 3 milliárd Ft értékű kötvény a feladatokhoz 
igazodva vették igénybe. A fel nem használt pénzösszeget kedvező 
kamatfeltételekkel lekötötték, amely a felhasználásig jelentős kamatbevételt 
eredményez. 
A kiadásokkal kapcsolatban elmondja, az előirányzott összegből az év végéig 
62,7 milliárd Ft kifizetés realizálódott, mely 85,6 %-os teljesítést jelent. A 
kifizetések 86,8 %-a működési feladatokkal, 12,7 %-a beruházási feladatokkal, 
míg 0,5 %-a felújítási feladatokkal összefüggésben merült fel. A kifizetések 
61,4%-át az intézményhálózatban, míg 38,6%-át a Polgármesteri Hivatalban 
eszközölték. 
Az intézményi gazdálkodási körben a határidőn túli szállítói állomány – a 
Miskolci Egészségügyi Központ kivételével – az előző évi szinthez hasonló 
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nagyságrend. A MEK esetében az előző év hasonló időszakához képest közel 
465 millió Ft-tal csökkent a lejárt szállítói állomány összege. Az intézmények 
jelentős hányadánál az áthúzódó szállítói állomány fedezetét a 2009. évi 
költségvetésbe egyszeri jelleggel beállított támogatási keretösszeg, illetve a 
pénzmaradvány biztosítja. 
A városüzemeltetési funkción belül a legnagyobb nagyságrendet az 
önkormányzati tulajdonú társaságok támogatása jelenti. Ezen belül a 
legjelentősebb kiadási tételt az MVK Zrt. részére átutalt 605 millió Ft-os állami, 
valamint a 739 millió Ft-os önkormányzati támogatás jelenti. 
A Városgazda Kht. feladatainak ellátásához több jogcímen is támogatásban 
részesült. Közhasznú, közcélú munka támogatása kapcsán több, mint 3552 fő 
foglalkoztatására került sor 617,8 millió Ft ráfordítás mellett. Az értékteremtő 
közhasznú munka anyagköltségének fedezetére 49 millió Ft-ot biztosítottak. Az 
egyéb működési támogatással (Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, 
szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) összefüggésben a felhasználás 195,1 
millió Ft volt. A kistérségi közmunka program elnyert pályázatok önrésze címen 
17,9 millió Ft teljesítés történt. 
Az adósságszolgálati kötelezettségeik teljesítésére – hiteltörlesztésre, és 
kamatfizetésre – 1 milliárd 555 millió Ft állt rendelkezésre az év végéig.  
Ezen belül a hiteltörlesztésre előirányzott 144,7 millió Ft-os kötelezettségnek 
eleget tettek, míg a kamatfizetéssel kapcsolatban 1,4 milliárd Ft-os pénzügyi 
felhasználás jelentkezett. Mindkét tétel a módosított előirányzattal megegyező 
teljesítést jelent. 
A sajtóban az ellenzék részéről megjelentetett számokkal ellentétben a 
valóságban az önkormányzat hitelállománya 2008. december 31-én 23,2 
milliárd Ft. Ezen belül 21,8 milliárd a fejlesztési hitel 1,3 áthúzódó rövid lejáratú 
hitel. A fejlesztési hitelek részét képezi a 8 milliárdos kötvénykibocsátás. A 
hitelekről tudni kell, hogy, 2027-ig, a kötvényeket egészen 2029-ig elosztva kell 
visszafizetniük. Éppen azért osztották el így a terheket, hogy az egy évre eső 
adósságszolgálat minél kevésbé terhelje meg az egyes gazdálkodási éveket 
azzal együtt, hogy a szükséges fejlesztéseket meg tudják valósítani már most.  
Beruházási feladatkörben a 2008. évi eredeti költségvetés 5 milliárd 765 millió 
Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az év végére az előző évről áthúzódó 
pénzmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat-
módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami 
támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel) 12 milliárd 517 millió Ft-ra növekedett. 
A módosított előirányzatból a tárgyévben 7 milliárd 961 millió Ft kifizetés 
realizálódott, mely 63,6 %-os teljesítésnek felel meg.  
100 millió Ft feletti tételek 
Sajószigeti út útépítése 107 millió Ft 
Nagyvolumenű útrekonstrukció 500,6 millió Ft 
Panelprogram 2,5 milliárd Ft 
Választókerületek fejlesztései (26 x 8.000 eFt) 
Semmelweis Kórház Szülészet- nőgyógyászati osztály rekonstrukciója  464,7 
millió Ft (387,1 millió 2009-re áthúzódik) 
Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció és a kapcsolódó feladatok   
560,3 millió Ft 
Az eszközállomány értéke 196,1 milliárd Ft, ami  
0,9%-kal, 1,7 milliárd Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A tárgyi 
eszközök értéke 1 milliárd növekedett. Ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó 
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vagyoni értékű jogok között mutatják ki az önkormányzati forgalomképtelen és 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyont. A könyv szerint érték 922 millió Ft-tal 
emelkedett. Ugyanakkor a befejezetlen beruházások állománya 382,7 millió Ft-
tal nőtt az előző időszakhoz képest. A forgóeszközök értéke 464 millió Ft-tal 
növekedett.  
A kötelezettségek állománya 3,5 milliárd Ft-tal növekedett. A hosszú lejáratú 
kötelezettségek között mutatják ki a kölcsönök, a fejlesztési hitelek állományát, 
a Kincstártól vagyonkezelésbe vett Diósgyőri Vár tárgyi eszközeinek könyv 
szerinti értékét. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként itt tartják nyilván a 
Hejőpapi hulladéklerakó aktivált értékéből, a társult önkormányzatok 
földtulajdoni hányadára eső részt is. A devizában kibocsátott kötvények 
esetében 1.607.016 eFt árfolyam növekedést kellett elszámolni. 
A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest 1 milliárd Ft-tal 
csökkentek, melyből a szállítói állomány csökkenése 451 millió Ft, rövid lejáratú 
kölcsön, hitel csökkenése 520 millió Ft, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
79 millió Ft-tal csökkentek. 
A 2008. évi gazdálkodást érintően önkormányzati szinten 7 milliárd 967,2 millió 
Ft pénzmaradvány keletkezett.  
Egyrészt a 2007-ben kibocsátott 5 milliárd Ft-os kötvényből 180 millió Ft 
felhasználása történt meg, a többi pénz lekötésre került.  
Másrészt a 2008-as 3 milliárd Ft összegű kötvénykibocsátásból mintegy 1,8 
milliárd Ft felhasználása történt meg, a fennmaradó rész itt is lekötésre került.  
Jelentős összeget tesznek ki azon bértételek (munkabér kifizetések, illetve 
szociális segélyek), melyek kifizetésére decemberben került sor, de már a 
2009. évet terhelik.   
A képződött pénzmaradványon felül a Polgármesteri Hivatalnál jelentős 
összegű, 2.806.850 ezer Ft a 2009. évre áthúzódó bevételek nagyságrendje, 
melyek a feladatáthúzódásokkal együtt 2009. évben realizálódnak. 
Az MSZP frakció az előterjesztés elfogadását támogatja.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Ha csak az adatokat 
nézi, semmi új, semmi változás nincs az előző évekhez viszonyítva. 
Ugyanolyan szomorú az idei is, mint a korábbi évek zárszámadásai. Az 
adósság igenis jelentős, 4,7 milliárd Ft ebben az évben. Az adósságállomány 
nagyságrendje 23,2 milliárd Ft a zárszámadás szerint, de ez csak egy része, 
hiszen a Holdingnál lévő 11 milliárd itt nem szerepel. 2002-höz képest 10-szer 
nagyobb összegről van szó. 2010. után lesz az az időszak, amikor az 
adósságot dömpingszerűen akarja majd rendezni a város. 2014-ben 3 milliárd 
Ft lesz a visszafizetendő összeg.  Hogyan lehetséges ez? Nem vettek fel ebben 
az évben működési hitelt, ami jó. A deviza árak változásai elegendőek voltak 
ahhoz, hogy nyereség képződjön, így kerülhették el a működési hitel felvételét.  
A költségvetés mögöttes tartalmát is nézni kell. 4-5 év alatt változott-e a város? 
Szerinte nem léptek előre 1 métert sem. Lehet a belváros megszépült, de a 
terhek a jövőbeli fejlesztéseiket kötik gúzsba.  
A foglalkoztatottság terén jelentős a visszaesés. Polgármester úr megígérte a 
múltkor, lesz kimutatás arról, hogy megvan az a 8000 munkahely. Az 
elvándorlás legalább ilyen súlyos probléma. A szociális helyzet is romlott.  
2002. sem volt egy csodálatos, eszményi év, de akkor a családok még tudtak 
félretenni. 
A közbiztonság folyamatosan romlik.  
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A felújításokra sok pénz ment el, ez igaz, de szerinte ezek a beruházások 
drágák voltak. A Sportcsarnokot és a Művészetek Házát említi. A Dayka Gábor 
út négysávosításában nem érti, miért kerül 300 millió Ft-ba 300 méter út.  
Nincs kevesebb kátyú, nem jobb a belvárosban a parkolási helyzet sem. 
Az ivóvízellátás sem biztos pont. 
Az oktatási intézményekben elbocsátások vannak.  
A lakosságot terhelő szolgáltatási díjak is egyre súlyosabbak.  
A Fidesz-szel szemben az a kritika szokott lenni, hogy a város azért fejlődött, 
nem igaz, hogy nem. Az emberek nem arról beszélnek, milyen szép a belváros, 
hanem arról, milyen nehéz megélni és mennyire félnek attól, hogy elveszítik a 
munkahelyüket.  
A város vagyongyarapodása az előző évhez képest 1,7 milliárd Ft volt. 
Beruházás 8 milliárd Ft volt. Közben vagyonértékesítés is történt.  
A Fidesz 2002. óta mond olyan lényeges dolgokat, amelyek nem következtek 
be. A foglalkoztatás maximális segítését említi.  
A Polgármesteri Hivatal igazgatási költségen belüli kiadása 2004-ben 1,8 
milliárd Ft, 2008-ban 3,1 milliárd Ft volt. Szerinte nem az intézményeken, a 
hivatalon belül kellene a megszorításokat megtenni először.  
A Fidesz frakció az előterjesztés elfogadását nem támogatja.  
 
Kobold Tamás: Következetesen és mindig elmond bizonyos dolgokat. A 
fejlesztésre költött pénzek olyan beruházásokra fordítódnak, amelyek további 
költségeket gerjesztenek, miközben a humánerőforrás területén csökkentéseket 
eszközölnek. A forrásteremtő gazdálkodás hiányát 2003. óta mondogatja. Ez a 
jövőben is feladat, jó volna, ha a városvezetés ezt megfontolná, hiszen az 
adósságból így nem tudnak kilábalni, ez látszik, hiszen mindig újabb hitelek, 
kötvénykibocsátások történnek. Az önkormányzat maga is gerjeszti a 
munkanélküliséget. A munkanélküliek száma folyamatosan nő. Most nem a 
csoportos létszámleépítés miatt nőtt ez a szám. A cégek a megadott határokon 
belül bocsájtják el dolgozóit, így a felszín alatt történnek a dolgok és a város 
nem is sejti mi történik ezen a területen.  
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Olyan, hogy jó 
költségvetés nincs. A körülményekhez képest lehet mégis elfogadható, vagy 
nem elfogadható egy költségvetés. Problémásnak látja Miskolc gazdasági és 
költségvetési helyzetét. 2008-ban már a költségvetést sem támogatta a frakció. 
A város túlzottan eladósodott. A város összesített adósságállománya átlépte a 
lélektani határt. Több mint 30 milliárd Ft-ról lehet beszélni. A Holding 
adósságállománya is Miskolc adóssága. Mikor fogja Miskolc ezt a tartozást 
visszafizetni? 2002-ben alig 3 milliárd Ft volt az adósságállomány.  
Az oktatási intézmények nagyon nehéz helyzetben vannak.  
A könyvvizsgálói jelentés több neuralgikus pontra rámutat. Az ÁSZ tavalyi 
jelentése több pontban kifogásolta a város gazdálkodását.  
Az is tény, hogy a költségvetés zsugorodik. A központi megszorítások miatt 
elég borúlátó. Vannak-e következményei annak, hogy a költségvetés ilyen 
rossz helyzetben van? Országosan és helyi szinten is nő a munkanélküliség, a 
lakosság egyre jobban eladósodik, a megélhetés egyre nehezebb, a 
közbiztonság romlik. Az embereknek nincs jövőképük.  
A KDNP frakció az előterjesztést nem támogatja.  
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--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót Nyilas Ferencné 
főosztályvezető asszonynak. 
 
Nyilas Ferencné: Lenártek András hozzászólására reagálva elmondja, a 
panelprogram kapcsán szerepel az anyagban, hogy államháztartáson kívülre 
4,6 milliárd Ft pénzeszköz átadás történt, ami a számok között nem jelenhet 
meg. 
 
Szebeni Péter: Nem érti, hogyan lehetett az ellenzéknek a számokat az 
elhangzottak szerint értelmezniük és a megoldási javaslatokon is csak 
mosolyogni lehetett. Nem szerencsének hívják egyébként a devizaárfolyam 
változása miatti működési hitel elmaradását. Ezt gazdálkodásnak hívják. Ha az 
adósságnál beleszámolják a Holding adósságát, akkor a bevételeket is számba 
kell venni. Elhangzott az is, hogy nem teremtenek munkát. Az ipari park 
kialakítása és a befektetés ösztönzés pont ezt szolgálja. A nem termelő 
beruházásoknak minősített fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek a 
város jóllétéhez szükséges, a megfelelő életszínvonal biztosításához. A 
munkanélküliség nem csak a válság miatt nő, mondták az előzőekben, de azt 
nem fejtették ki, hogy mi miatt akkor. Intézményhálózatot nem lehet úgy 
működtetni, hogy felesleges kiadások legyenek. Az elbocsátásokat a legkisebb 
károkozással hajtják végre.  
 

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

Lenártek András: Örül annak, hogy van ellenvélemény. A munkahelyek 
kapcsán elmondja, jó, hogy van ipari park, csak az a baj, öt évet késtek vele. Az 
önkormányzatnál lévő hitel számít, a Holdingnál lévő nem. Ezzel nem ért egyet. 
A Holding bevétele bármennyi lehet, de azért nem fizetik ki a bevételekből, mert 
nem tudja, tehát adósságállományról van szó. Ha ki tudta volna a városvezetés 
fizetni, akkor nem ütemezte volna át. A működési hitel felvételének sok 
tényezője van, ebből egyet emelt ki. A devizahitelekkel nem fognak jól járni. 
 
Kobold Tamás: A forrásteremtő városgazdálkodás elindult az útján, de nem 
folytatódott az MSZP-s városvezetés alatt. 2002. előtt nem volt ipari park, mégis 
volt munkahelyteremtő beruházás, ami közel 5000 főt érintett. A 
munkanélküliség igenis nőtt azóta. Úgy gondolja, tehetetlenség van ezen a 
területen. A tényadatokat el kell fogadni. Korrekt és helytálló adatokkal dolgozik 
és ezeket mondja el.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A világon mindenhol 
befolyásolja a munkahelyek megszűnését a gazdasági világválság. Ez 
leginkább az autóiparban csapódik le. Abba a  számháborúba nem száll be, ami 
arról szól, hogy azokkal a munkahelyekkel, amelyek létrejöttek, egyes 
képviselők nem számolnak, a megszűnőekkel viszont igen. A korábbi évek 
nagyberuházásainak egy része mutatta, hogy a beérkező befektetések a 
miskolci munkaerő struktúrával nem feltétlenül kompatibilisek.  
A fejlesztések közül a TISZK-ek létrehozását, az Avasi Gimnázium, Diósgyőri 
Gimnázium megújulását, iskolák, óvodák felújítását, a Miskolcot elkerülő utat, 
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az erőmű vásárlását és a panelprogramot emeli ki. Rá kell bízni a lakosságra, 
döntsön, történt-e valami a városban. 
Azon elcsodálkozott, hogy a parkolás sem változott. Az rendben a felszínen 
nem veszik észre, de egy parkolóházat, egy mélygarázst csak észre kellene 
venni. A Regionális Vízművel megállapodásuk van és igen szigorú monitoring 
tevékenység folyik.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás 

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

Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság nem 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 támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  

 
3. napirend tárgya:  Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások 

ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII. 
22.) számú rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A rendelet módosítására a Miskolc Kártya bevezetésével 
kapcsolatos utazási feltételek módosulása, illetve a 90%-os kedvezményes 
helyközi jegy értékesítésével kapcsolatos változások miatt van szükség.  
Mivel a Miskolci lakossági kártya kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít 
az utasoknak, ezért szükséges kiegészíteni a 45/2008 (XII.22) a közösségi 
közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 
önkormányzati rendeletet ezen kedvezményes kártyára vonatkozó utazási 
feltételekkel.  
A 45/2008 (XII.22) önkormányzati rendelet 9.§ (14) bekezdése a 90%-os 
kedvezményes helyközi jegyről szól. Azért szükséges módosítani az előbb 
említett bekezdést, mert a 90%-os helyközi kedvezményes jegyet a jövőben 
kizárólag a 7-es viszonylaton tervezi az MVK Zrt. értékesíteni, nem a korábban 
megnevezett értékesítési helyeken, mivel ez az egyetlen viszonylat, ahol a 
jegyet jogosan igénybe lehet venni. Ezzel az értékesítésben tervezett 
változással a visszaéléseket kívánják elkerülni. Kéri a bizottsági álláspontok 
ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 0 

nem és 4 tartózkodás mellett a bizottság elé került előterjesztést nem 
támogatta. 

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság az előterjesztést előterjesztő hiányában nem 

tárgyalta.   
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Miskolc Kártya folyamata nem a megfelelő ütemben halad 
szerinte és a konstrukció sem a legmegfelelőbb. Úgy látja a Holdingon belül 
csökkent a lelkesedés, akadozik a kártya elfogadtatása. Úgy gondolta, hogy ha  
a Közgyűlés döntött, ráadásul konszenzussal, akkor az nem akadhat el a 
Holdingon belül. A kártyáért felelős cég vezetője korábban egyébként maga is a 
Holdingnál dolgozott.  
Jelzés értéke van annak, hogy a vállalkozásokat is megszólítja a rendszer. A 
módosító indítványa tartalmában megegyezik az előterjesztőiben foglalt 
szándékkal.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a város-rehabilitációs kiemelt projekt 

végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt 
"Városfejlesztési Társaság" megalapítására, a 
Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások 
elfogadására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) kijelölt 
akcióterületeken megvalósítandó város-rehabilitációs beavatkozások 
végrehajtásához a megyei jogú városoknak létre kell hozniuk városfejlesztő  
társaságot. 
A városfejlesztő társaság tulajdonképpen az önkormányzat projekt 
menedzsment szervezete, tevékenységi köre az IVS-ben szereplő 
városfejlesztési akciók végrehajtása. 
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága jelenlegi álláspontja szerint 
100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása indokolt.  
Az Irányító Hatóságnak a városfejlesztő társaság létrehozásával és 
működésével kapcsolatos iránymutatása szerint az önkormányzat rendeleti 
úton jelöli ki a városfejlesztő társaságot a városfejlesztési tevékenységének az 
ellátására.  
A pályázat második körben való benyújtásához csatolni kell a Közgyűlés által 
jóváhagyott, valamint a cégbíróságra benyújtott alapító okiratot arról, hogy az 
önkormányzat városfejlesztési társaságot alapít. 
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Miután a társaság Miskolc városának városfejlesztési operatív menedzsment 
szervezeteként fog működni, javasolt, hogy a társaság lássa el későbbiekben 
az egyéb, a város arculatát jelentős mértékben meghatározó jövőbeni 
fejlesztési projektek menedzselését is. 
Kéri a Közgyűlést, hogy az 1. számú melléklet szerinti rendelet-tervezetet 
megvitatni, és a rendeletet megalkotni, valamint a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
A szavazásig kéri az FB tagok megnevezését.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 0 nem 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását. A bizottság aggályosnak tartotta, 
hogy az eddigiektől eltérő alapító okirattal hozzák létre a társaságot. A 
felügyeletből úgy tűnik, a bizottság kimarad.  

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Egy 5,5 milliárdos projekt technikai lépéséről van szó. Az EU 
250 millió Ft-ot állít be projekt management költségre. Az előterjesztés szerint 
6-7 főt foglalkoztatnak 2 évig ebből. Több száz fős apparátus és céghálózat 
mellett luxusnak tűnik ez a lépés.  
Visszatekintve a tavaly elfogadott akciótervre elmondja, aggályok már akkor is 
voltak az IVS I. ütemének összetételével kapcsolatban. A közlekedési 
fejlesztések vitán felül állnak. Ehhez kapcsolódik, de már problémásabb a 
Szent István tér alatt kialakítandó mélygarázs. A meglévő mélygarázsok 
használatáról kimutatást kért a Holdingtól. Senki nem akar sok száz millió Ft-ért 
üresen kongó mélygarázsokat építeni. 2 milliárd Ft-ért szerepel a Városháza 
bővítése az anyagban. Sokat vitatkoztak a Szent István tér térfalaival 
kapcsolatban és a létesítendő plázával kapcsolatban is.  
7 éve fogadták el a történelmi Avas rekonstrukcióját 2 milliárd Ft összegben. 
Fedor Vilmos alpolgármester úr ezt a projektet mindig szívesen tűzi zászlajára. 
Mára ebből 50 millió Ft-os fejlesztés került be az I. ütemben.  
A technikailag előírt feladatot meg kell lépni, ezzel egyetért, de szerinte a 
program dinamikus tervezésére lenne szükség. 
 
Dr. Simon Gábor: Juga György képviselő úr kritikai észrevételeinek egy 
részével egyetért, ami Polgármester úr szóbeli kiegészítőjéhez is illeszkedik. A 
társaság létrehozása feltétel, amelynek minden megyei jogú városnak eleget 
kell tennie. Nem ért egyet vele, mert a szakmai háttér a Városházán és a 
cégeknél rendelkezésre áll, de az EU-s projekt keretében a megadott protokoll 
egyetlen séma alapján megy. Az EU táblázatokban és protokollokban 
gondolkodik. Nem csak a cég megalakítása probléma, a közvélemény azt is 
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joggal várja, mikor lesz ebből építkezés. A végrehajtás is nehézkes, jelen 
esetben 3 lépcsős rendszerről van szó. Miskolc az első lépésen van túl, most 
zajlik a második forduló májusi határidővel, majd ezt követi még egy sok 
összetevős technikai feltételrendszernek történő megfelelés.  
Az elemek, amelyekről már sokszor esett szó, olyan célok, amelyek benne 
vannak Miskolc város köztudatában, hiszen ezek jó része már az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázatban is szerepelt. 
Az EU-s szabályozás jelen ismeretei szerint nem enged változást. A 
részelemek területén van némi mozgástér a II. ütem vonatkozásában. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A projekt lényege, hogy Miskolc 
fejlődhessen. A főtér, amelyik a város mindennapjait jellemezné, de egyelőre 
hiányzik, megvalósul. A 1. hrsz.ú foghíj is beépítésre kerülhet.  

 
5. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nagy Villamos Projekthez 

kapcsolódó kisajátítást helyettesítő eljárás útján 
megszerzendő ingatlanok vásárlásával 
kapcsolatban hozott korábbi döntés módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-34/2008. számú 
határozatával jóváhagyta a villamos projekthez kapcsolódó kisajátítást 
helyettesítő eljárás útján megszerzendő ingatlanokat. A Közgyűlés 
határozatában a Nagy Lajos király útja 40-42. szám alatti ingatlanok 
vonatkozásában úgy döntött, hogy a kártalanítási összeget, vételárat, részben 
csereingatlannal részben készpénz megfizetésével teljesíti. 
Az ingatlan tulajdonosa nem fogadta el a fenti feltételeket és a készpénzes 
fizetés helyett további csereingatlanokat kért kártalanításul. 
Az egyezség reményében felajánlott Andrássy út 27. szám alatti és a Nagy 
Lajos király útja 5. szám alatti ingatlanok értékesítését a Gazdasági Bizottság 
22/2008. illetve a 24/2008. számú határozataival jóváhagyta. 
A két ingatlan közül az Andrássy út 27. szám alatti ingatlan értékesítését a 
Gazdasági Bizottság feltételekhez kötötte. 
A bizottsági döntés fenntartása mellett a hármas és négyes pontjában foglalt 
feltételek teljesítésére, előterjesztői módosító indítványt nyújtott be - 
meghatározva a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határnapot - melyet 
képviselőtársai is megkaptak.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 4 igen, 0 nem 

és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Simon Gábor: Az elmúlt időszakban kevés szó esett arról, miért is kell erről 
a témáról beszélni. Azért nem beszéltek egyfelől, mert nem szerették volna, ha 
az árak az egekbe szállnak, másfelől pedig a brüsszeli döntéshozatal előtt 
álltak. Ez előtt a döntés előtt a nyomvonal módosítására nem volt lehetőség. A 
szűkületi problémát szeretnék megoldani, hiszen a környéken élőknek is ez a 
legfontosabb. Az ehhez szükséges ingatlant nem sikerült megszerezni 
korábban, mert az árban nem tudtak megegyezni. Most ez a probléma 
megoldódni látszik. Ha az önkormányzat a területet lebontja, a későbbiekben 
teresedés valósulhat meg.  
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Úgy látja, hogy a villamos 
projekt időben történő megvalósulását komoly veszély fenyegeti. A központi 
rendelkezések nem találtak arra megoldást, hogy a forint gyengülését hogyan 
kezeljék a projekt keretében. Az eredeti költségvetés szerinti 18 milliárd Ft-nyi 
összeg a 31 villamos beszerzéséhez, a mai tudásuk szerint nem lesz 
elégséges. Szegeden és Debrecenben már tendert bontottak és több negatív 
tapasztalatuk is volt. Kisebb múlttal, kevés referenciával rendelkező lengyel, 
spanyol cégek jelentkeztek csak, a nagyok egyáltalán nem. A legalacsonyabb 
összegű pályázat is 20%-kal meghaladja a rendelkezésre álló keretet. 
Információ szerint a miskolci tenderdokumentációra 6-7 jelentkező is van. Az 
árfolyamkockázattal azonban Miskolcnak is számolnia kell. A management 
hatáskörében elvégzett munka komoly kritika tárgyát képezheti. Az elmúlt 
hónapok feladatai közül kiemeli a műszaki területen történő felzárkózást, 
amiben igen nagy a késés. A közbeszerzési eljárások tervezett és ütemezett 
kiírásai területén tragikus a helyzet. A pályaépítési tendert, a rohanó előkészítés 
után, a Közgyűlés által elfogadott rendtől eltérően, jóváhagyás nélkül 
megjelentették. A Gazdasági Bizottság utólagos jóváhagyással próbálta a 
szabálytalanságot korrigálni, de ekkorra már a hivatalos helyeken megjelent. A 
bizottság ezért a tender visszavonása mellett döntött. Ki ezért a folyamatért a 
felelős?  Ezzel a szabálytalansággal sok időt veszítenek. 
A nyilvánosságra és a kommunikációra szánt összeg felhasználására szóló 
pályázati kiírás a megjelentetésig sem jutott el. A közbeszerzési tanácsadó 
alkalmassága, rátermettsége is felmerül. Annak idején komoly aggályokat is 
megfogalmazott a tanácsadó kiválasztásával kapcsolatban. 
A projekt lebonyolítását segítő ügyvédet, ügyvédi irodát sem sikerült még 
kiválasztani. Felszólítja Polgármester urat, a szükséges lépéseket tegye meg.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A lépéseket meg kell tenni, mert 
az idő nagy úr. A nem euróban elszámolt projekt költségtöbbletben 
megmutatkozó hatásával kapcsolatban felvette a kapcsolatot a két másik 
polgármesterrel is. Ha euróban írnák ki a pályázatot, helyreállna a rend. A 
választ, amit kapott a többletköltségre igen bonyolult konstrukciót vázol. 
Képviselő úr rendelkezésére bocsátja ezt a levelet.  
Egy órás ebédszünetet rendel el. Mindenkit szertettel vár a Bortanya 
ünnepélyes megnyitójára.  

--- szünet után --- 
 

 24 



6. napirend tárgya:  Javaslat a Dayka Gábor utca meghosszabbítási és 
szélesítési munkáinak elvégzéséhez szükséges 
magántulajdonban lévő területrész megvásárlására, 
valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő 
területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásának kezdeményezésére 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az ideális nyomvonalvezetés miatt a Dayka G. utca 
folytatásának kiépítésekor a Kis-Hunyad utca és az Északi Tehermentesítő utca 
között nem önkormányzati tulajdonban lévő területek megszerzése is 
szükséges. 
Egyrészt egy kft. (Kisingatlan) tulajdonában lévő 26 m2 másrészt a Magyar 
Állam tulajdonában és a BAZ Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
kezelésében lévő 378 m2. 
A magántulajdonban lévő területet értékét ingatlanforgalmi szakértővel 
felértékeltették, aki az előterjesztésben megjelölt 1.196.000 Ft forgalmi értéket 
állapította meg. 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint az állami vagyon kezelője, 
megkeresésünkre közölte, hogy a 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet 
értelmében az állami terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
lehetőség van. Ehhez a hivatkozott rendelet 50.§ (1) bekezdés c.) pontja szerint 
közgyűlési döntésre van szükség. 
 Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nem támogatta 

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

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

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.  

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

Önkormányzata fenntartásában lévő szociális 
intézmények alapító okiratának módosítására 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi 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.  
 
8. sz. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési 

szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági 
díjkompenzáció 2009. évi jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Miskolc Térségi Konzorcium Tanácsa 2009. januárjában 
döntött a lakossági hulladékkezelési díjak kompenzációjáról. Ennek 
megfelelően a díj egy részét nem a lakosság fizeti meg, hanem a Konzorcium 
bevételeiből kerül megfinanszírozásra 2009. évben. Ezen konzorciumi 
döntéshez minden egyes konzorciumi tag önkormányzat képviselő testületének 
jóváhagyása szükséges, ez tette szükségessé az előterjesztést.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nem 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.  
 
9. sz. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Városgazda Közhasznú 

Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés 
szövegének módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Közgyűlés 2008. december 18-i ülésén megtárgyalta a 
„Javaslat a Miskolci Városgazda Kht. szerződéses viszonyainak átalakítására” 
című előterjesztést és támogatta a javaslat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés megkötését Miskolc MJV és a Miskolci Városgazda Kht. között.  
A szerződés aláírását megelőzően több kifogás is felmerült a szerződéssel 
kapcsolatban. Ezen kifogások felsorolását az előterjesztés tartalmazza.  
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A szerződés jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében 
szükséges tehát a közszolgálati szerződés szövegét módosítani.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nem 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.  
 
10. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Százszorszép Óvodában található 

szolgálati lakás szolgálati jellegének 
megszüntetésére 

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

elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervére, valamint a „Közfoglalkoztatást-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” című pályázat 
benyújtásához hozzájárulás 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
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Orosz Lajos alpolgármester: Megköszöni az anyag előkészítésében 
közreműködők munkáját. Egyeztetést folytattak a Munkaügyi Központtal, a 
Minisztériummal, a Rendőrkapitánysággal, a megyei főjegyzővel, a kisebbségi 
önkormányzatokkal és a BAZ megyei cigányvajdával is. 885 munkahelyet 
teremtenek 430 milliós saját forrást biztosítva. Három területen történik a 
foglalkoztatás. Az egyik terület az intézményi foglalkoztatás, itt emeli ki a 
pedellusi funkció bevezetését. A második terület a köztisztasági, 
parkfenntartási, útkarbantartási munkák. Dr. Pásztor Albert rendőrkapitány úr 
kezdeményezésére települési őröket kívánnak foglalkoztatni 60 fős létszámmal. 
A 20. sz. választókerületben, a számozott utcákban kis létszámmal kezdenek 
egy kísérleti programot rehabilitáció témakörben. Az előterjesztést 
véleményezte a Munkaügyi Központ és a Szociális Kerekasztal is. Az 
előterjesztés elfogadását mindkét szerv elfogadásra javasolja.  
Minden munkavállalót munkára képes állapotban foglalkoztatják, aki nem így 
jelenik meg azonnali hatállyal kizárják a programból és a szociális ellátás 
területéről is.  A Városgazda Kht. lesz a döntéshozó, koordináló szerv. Az 
általuk kiküldendő formalevél még egyeztetés alatt áll.  
A júniusi Közgyűlésre a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítását 
tervezi beterjeszteni. Az illegális szemetelés megszüntetésére erőteljesebb 
lépésekre van szükség. Annak lehetőségét kell megvizsgálni, hogy 
elkobozható-e például az illegális szemetet lerakó gépkocsija.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. Kéri a Hatósági 
Főosztályt, vizsgálják meg, van-e lehetőség az ilyen típusú intézkedések 
bevezetésére.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
Szilágyi Gizella: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Bizottság 
tervezi a második féléves munkatervben a program megvalósulásáról egy 
beszámolót a Közgyűlés elé terjeszteni. Az eddigitől szorosabb kapcsolatot 
kell az Oktatási Osztálynak, a Szociális Osztálynak a Munkaügyi 
Központtal kialakítani.  

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Sebestén László: Örömmel olvasta az előterjesztést, hiszen 2006. 
novemberében írta meg az első, Bábonyibérccel kapcsolatos aggályait 
tartalmazó levelet. A központi témája azóta is az illegális szemét 
felszámolásának lehetőségei és a járványveszély megszüntetése. Végre 
lesznek olyan emberek is az előterjesztés szerint, akik az újratermelődést 
megakadályozzák.  
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Fodor Zoltán: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Ezt az anyagot már 
nagyon régóta várták. Az önhibáján kívül munkanélkülivé vált embereknek ad 
munkát ez a kezdeményezés. Ki kell azokat az embereket szűrni, akik tudnának 
dolgozni, de nem akarnak. Akinek nincs szakmai képzettsége, őket is lehet a 
köztisztaság, rehabilitáció keretében alkalmazni. Arra nem tér ki az 
előterjesztés, az intézményekben kiket foglalkoztatni. Az esti iskolákat újra 
kellene teremteni, hogy legalább a 8 általános iskolai végzettséget 
megszerezhessék, akiknek ez hiányzik. Ezt követően lehetne szakmát is 
tanulniuk. Ebbe a rendszerbe lehetne a diplomás munkanélküli pedagógusokat 
bevonni.  A pedellus funkció betöltéséhez szükséges feltételeket, végzettséget 
nem írja le az anyag.  
Ma a pedagógusoknak igen kevés eszköz áll rendelkezésükre a fegyelmezés 
területén. Az általános iskolákban egyre több a roma gyerek és egyre több a 
probléma. A szüleik nem járnak fogadóórára. Az iskolákban roma mentorokat 
kellene alkalmazni. Az elképzeléséről egyeztetett a vajdával is. Dr. Kormos 
Vilmos főosztályvezetőt is tájékoztatta erről, a részleteket a szakosztály 
dolgozhatja majd ki.  
A magánházas övezetekben a közterület-felügyelet bírságot szab ki a nem 
megfelelően elhelyezett szemétért a kapuk előtt, addig a bérházas övezetekben 
a hasonló magatartásnak semmilyen jogkövetkezménye nincs.  
Akik értesítőt kapnak arról, hogy vegyék fel a munkát a Városgazdánál, és az 
érintettek erre nem hajlandóak, javasolja, semmilyen segélyt ne kapjanak. 
Egyesek mindent megtesznek azért, hogy ne dolgozzanak.  
Minden elképzelés és terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. A program 
végén, ősszel javasolja, készüljön beszámoló a megvalósulásról. 
 
Nyírő Pál: A város életében új fejezet kezdődik, olyan úton indulnak, amin még 
nem jártak. Részt vett Orosz Lajos alpolgármester úr által szervezett egyeztetés 
sorozaton. A kisebbségi vezetők, a közterület-felügyelet, a rendőrség is 
képviseltette magát. Jászai Andor úr fogja a technikai koordinációt 
lebonyolítani. Alapvető kérdés volt, hogyan lehet az érintett embereket bevonni 
a munkába. A számozott utcák, Lyukó, a Bábonyibérc és a Galagonyás felső 
része visszatérő problémák. A kisebbségi vezetők a munkavégzéshez pozitívan 
álltak. Ha elindítják ezt a folyamatot, az ellenőrzésre is szükség lesz. Az 
előterjesztés nem lezárt ügy, permanens folyamatról van szó, melyről 
időközönként be kell számolni. Az előterjesztés elfogadását támogatja.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy a koordinációs 
rendszerhez alkalmazkodjanak. A mentori hálózat ötlete jó, csak már más 
területen működik, ezért Fedor Vilmos alpolgármester úrral, Dr. Kormos 
Vilmossal és az Oktatási Bizottsággal együttműködve kell a megoldásokat 
kidolgozni. A közbiztonság területén sincs energia a párhuzamos folyamatokra, 
az összehangolásra kell a súlyt fektetni. Megadja a szót az előterjesztőnek, 
reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A munkáról a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Turisztikai Bizottságot minden hónapban tájékoztatják majd, ha igényli az 
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság is megkaphatja az írásbeli anyagot. 
A költségvetés korrekciója kapcsán tervezi a Közgyűlés elé a beszámolót 
beterjeszteni.  
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A Városgazdánál még az orvosi ellenőrzés kérdése nincs megoldva. Az április 
15-i adatok szerint 405 közcélút tud foglalkoztatni. A munka megtagadása a 
szociális ellátásból történő kizárást is jelenti.  

 
12. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 

Múzeum a „Múzeumok mindenkinek program – 
Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” 
című, TÁMOP-3.2.8/08/B pályázatának 
támogatására 

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

elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
13. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv 

végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
Polgármester: Az ellenőrzési beszámoló az önkormányzatokról szóló törvény 
92. § (10) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény és a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet 31. §-ában foglaltaknak 
megfelelően kerül beterjesztésre a  Közgyűlés elé. 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi ellenőrzési 
tevékenységében az intézmények felügyeleti jellegű átfogó pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzését, közalapítványok ellenőrzését, céljelleggel juttatott előirányzatok 
felhasználásának ellenőrzését a támogatott szervezeteknél, valamint a Hivatal 
belső ellenőrzési feladatait végezte el. Ezen belül kiemelt figyelmet fordított a 
belső kontrollrendszerek kialakítására, fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos 
vezetői felelősség erősítésére, valamint a kockázatkezelési rendszerek 
alkalmazásának elterjesztésére. Az ellenőrzések tanácsadó szerepe 
fokozódott, azok minden esetben a gazdálkodás szervezettségének, 
szabályszerűségének és hatékonyságának javítását, az intézményi és a hivatali 
feladatellátás színvonalának emelését szolgálták. 
A 2008. évre tervezett feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént.  
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Kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Csordás Mihály: A belső ellenőrzés, mint folyamat az önkormányzat életében 
nagyon fontos. A belső ellenőrzés, mint szervezet a törvényi szabályozásnak 
megfelelően új struktúrában működik, közvetlenül a Jegyzői Kabinet alá 
rendelve. 140 intézménye van az önkormányzatnak, melyből átlagosan 20 
intézményt ellenőriznek és minősítenek évente. A szervezettség tekintetében 8 
intézménynél jó, 10-nél közepes, 2-nél gyenge minősítést láthatnak. A többi 
szempontot is érdemes nyomon követni. A gyengén megfelelt minősítésnél kell 
lépnie az intézménynek és az önkormányzatnak is. Ilyenkor utóellenőrzésre is 
sor kerül. Az éves rendszerbe illeszkedve célvizsgálatok is elindulnak, 
rendszerint bejelentés alapján. Tavaly 7 esetben indult ilyen jellegű vizsgálat. A 
Német Kisebbségi Önkormányzat Támogató Szolgálatának ellenőrzése során 
találtak szabálytalanságokat, amelyeket már orvosoltak. A TGSZ 
vonatkozásában vezetői döntéseknél voltak egyes kötelezettségvállalások, 
amelyek nem voltak egyértelműen szabályosak. Összességében 
megállapítható, hogy az intézmények szabályosan működnek, a feltárt hibák 
pedig korrigálásra kerülnek.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
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14. sz. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról (2008. évi II. félév) 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem 

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

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság nem támogatta 

az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság az előterjesztést nem 

támogatta.  
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy van egy olyan 
közgyűlési határozat, amelynek végrehajtásáról, sorsáról nem tudnak semmit. 
2007. márciusában a testület hozott egy olyan határozatot, miszerint 2008. 
december 31-ig a felnőtt háziorvosi körzetek felülvizsgálatra kerülnek a 
lakosságszám változás miatt. Az eltelt időszakban történt ilyen jellegű 
módosítás, de az nem generális felülvizsgálat volt, hanem például haláleset 
miatt döntött úgy a testület, hogy a megüresedő státuszt nem tölti be.  
Ha az önkormányzat erőszakosan és törvényesen akar eljárni Komlóstető 
vonatkozásában a vonatkozó rendeletet is módosítania kell. Bízik benne, ez a 
kettő együtt nem megy.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A felvetett 
kérdésre Dr. Szalkai Iván városi főorvos úr írásban válaszol.  
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Bölcsődék és közoktatási 

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

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 

 32 



Fedor Vilmos alpolgármester: A Magyar Köztársaság költségvetése azt 
tartalmazza, miszerint 3 milliárd 100 millió Ft áll rendelkezésre oktatási célú 
intézmények alapvető fejlesztési támogatására. Az igénybe vehető támogatás 
mértéke 20 millió Ft intézményenként, melyhez az önkormányzati önrész 5 
millió Ft. Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát garantálni kell.  
A gyermekvédelmi koncepciót vették alapul, hiszen ez 2013-ig meghatározza 
az önkormányzat feladatait. Hat intézményt javasolnak bevonni a pályázatba.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a „Szikla központ” vagyonkezelési 

szerződésének közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére és a Miskolc 
31329/1 hrsz-ú Herman Ottó Emlékpark 
vagyonkezelői jogának megszerzése iránti 
igény Magyar Állam felé történő 
bejelentésére  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
   
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam 
között 2006. március 28. napján vagyonkezelési szerződés jött létre a „Szikla 
központ” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan. 
A Bükki Nemzeti Park az Önkormányzattal folytatott tárgyalások során jelezte, 
hogy átvenné az ingatlant vagyonkezelésbe, ott ügyfélszolgálat, 
természetvédelmi őrök szolgálati helye, információs pont kaphatna helyet. 
A Herman Ottó Emlékpark a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Bükki 
Nemzeti Park kezelésében van. 
Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseiben, ezen belül a Diósgyőr-
Lillafüred térség komplex fejlesztési koncepciójában az ingatlan fejlesztési 
területként nevesítésre került. 
A Bükki Nemzeti Park kész lemondani a terület kezelői jogáról és ezáltal az 
Önkormányzatnak lehetősége van kezdeményezni a Magyar Állam 
képviseletében eljáró MNV Zrt-nél az ingatlan vagyonkezelői jogának 
megszerzését. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a helyi önkormányzatok által 
fenntartott múzeumok szakmai 
támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM 
rendelet alapján pályázat benyújtására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a helyi önkormányzatok 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázat 
benyújtására 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Polgármester: A Közgyűlés 2008. december 18-i ülésén döntött a Miskolci 
Egészségügyi Központ 2009. március 1. napjával történő megszüntetéséről és 
arról, hogy az Önkormányzat az egészségügyi ellátási feladatait 2008. március 
1. napjától a 100%-os tulajdonában álló Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft-n keresztül 
látja el.  A feladatok átszervezése, és a dolgozói létszám csökkenése maga 
után vonja az álláshelyek megszüntetését is. 
A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, a Miskolci 
Egészségügyi Központban elindított szervezetracionalizálásra tekintettel 
csoportos létszámcsökkentést rendelt el, és felkérte a Miskolci Egészségügyi 
Központ Önkormányzati Biztosát, hogy a létszámcsökkentésre vonatkozó 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Az önkormányzati terhek csökkentése érdekében az Önkormányzati Miniszter 
pályázatot írt (5/2009. (II.20.) ÖM. rendelet) ki az álláshely megszüntetések 
következtében fellépő többletkiadások átvállalására. 
A Miskolci Egészségügyi Központ 2009. évben 111 fő csoportos 
létszámcsökkentését hajtotta végre, melyből 89 fő esetében igényelhető 
pályázati támogatás.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanyához 
tartozó 38474 hrsz-ú sporttelep 
értékesítéséből befolyt vételár 
felhasználására és a Miskolc Városi Fedett 
Sportuszoda 40597/20 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítési és terhelési tilalommal történő 
megterhelésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti 

terület turizmusfejlesztési kiemelt projekt 
tartalmára és a szükséges önerő 
biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
Polgármester: Megadja a szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az elmúlt év elején kiemelt turisztikai termék és 
attrakciók fejlesztése tárgyban kedvező döntés született. Észak-
Magyarországon három terület került be a pályázati kiírásba, ebből Miskolc és 
térsége az egyik. Ez azt jelenti, hogy kiemelt támogatás érdekében kapott a 
város felkérést, hogy vegyen részt a pályázatban. 2008. októberben döntött a 
Közgyűlés arról, hogy a Diósgyőri vár és Lillafüred közötti területre készít el egy 
turizmusfejlesztési koncepciót. Pontosan mérhetőnek kell lennie a 
látogatószámnak. A jelenlegi attrakciók minőségén szeretnének javítani, a 
szezonalitást pedig csökkenteni. A hosszú távú fenntarthatóság fontos 
szempont. A pályázat egyik területe a kulturális örökség bemutatása, a másik 
az ökoturisztikai fejlesztés. A városnak vállalnia kell, hogy a projektet maximum 
24 hónap alatt megvalósítják, innovatív attrakciófejlesztést valósítanak meg a 
térségben, biztosítják az akadálymentesítést. Az önrész biztosításáról kell ma 
dönteni. A változatokat sokszor átgondolták, hiszen a támogatás intenzitása is 
változik. Így a legpesszimistább változatot dolgozták ki, melyben 587 millió Ft 
önrészt határoztak meg. A konkrét pályázati anyag természetesen még a 
testület elé kerül.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: Felhívja a figyelmet arra, hogy a város turizmusfejlesztési 
koncepciójában kiemelt helyet kap az említett terület. Néhány tájseb is található 
a területen, ami gyógyításra szorul. A Zalka laktanya hasznosítását említi.  
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A MIK Zrt-nek sikerült gazdát találni és bízik benne, hogy a fejlesztés lassan 
megindulhat. A száraz bob pálya és a kisvasút hasznosítása nyertes 
pályázatok. A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
Bízik benne, hogy a mostani kiemelt projekt a háttér infrastruktúrát is biztosítja.  
 
Juga György: Alpolgármester úr azzal zárta hozzászólását, hogy a konkrét 
pályázati anyag természetesen még a testület elé kerül. Ennek örül és 
szeretné, ha más ügyben is a végső tervek mindig bekerülnének a Közgyűlés 
elé.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót Fedor Vilmos 
alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A munka itt nem fejeződött be. Utal arra, hogy 
több fórumot, lakossági egyeztetést is tartottak a témában. A terveket a mostani 
helyzethez kell igazítani. A testületnek a benyújtandó pályázatot látnia kell, 
ezzel egyetért.  
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Fodor Zoltán: Tegnap a Semmelweis Kórházba elment tüdőszűrésre, mivel 
kapott behívót.  Az úton haladva négy hatalmas kátyúval szembesült. A 
szűrőbusznál várakozni kellett, így volt ideje szétnézni és ez idő alatt 8-9 darab 
kátyút számolt meg. Tisztában van vele, hogy a kórház területén nem a 
Városgazda Kht. kátyúz, de mégis csak kellene a városnak ezzel foglalkozni. 
Kéri Polgármester urat, utasítsa a Városgazdát, javítsa ki ezt a pár kátyút.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
Hegedűs Andrea: Fogadóóráján keresték fel azzal a problémával, miszerint ha 
rákattintanak a google keresőben Miskolc térképére, akkor láthatják, hogy 
Szirma alatt Hejőcsaba szerepel. Valószínű nyomdahibáról van szó, ráadásul 
több utca is tévesen szerepel. Kéri ennek a hibának a kijavítását, a térkép 
frissítését. 
A Berekkert nagy forgalmat bonyolít le. A keresztirányú aszfaltfelgyűrődések az 
autósokat és a gyermekek közlekedését is zavarja. Kéri a gyűrődések 
felmaratását. 
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap.  
 
Balogh Zoltán: Többen felkeresték a Martin-kertváros végén található 
tanyavilággal kapcsolatban, ami a rendező pályaudvar mellett található. A 
tanyákat nem lehet megközelíteni rendes utakon. Az ott élők megkeresték a 
Városgazdát ezzel a problémával, hogy legalább 100 méter utat gyaluljanak le, 
de azt a választ kapták, nincs rá pénz. Az egyik családnál baleset történt és 
kézi kocsival kellett a sérültet behúzni, mert autóval nem lehetett megközelíteni 
a helyszínt. Nem érti, hogy közigazgatásilag miért tartozik ez a tanyavilág 
Szirmához.  
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Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
Juga György: A csatornázatlan területekre vonatkozó nagypályázattal 
kapcsolatban az előző Közgyűlésen is szólt. Felvetette, hogy vannak a 
városban olyan területek – pl. a történelmi Avas – ahol vezetékes víz sincs. A 
pályázat viszont csak a csatornahálózat kiépítéséről szól. Azt kérdezte, hogyan 
és milyen tervvel készülnek, ha nyernek, hogy legyen vezetékes víz is. Választ 
nem kapott.  
A villamos projekttel kapcsolatban kéri Polgármester urat vizsgáltassa ki, hogy 
bő hónapos késéssel sem sikerült a managementnek egyes közbeszerzési 
eljárásokat megindítani. Miért nem nyílt lehetőség 7-8 hónap után sem egy jogi 
szakértő kiválasztására? Ki a felelőse annak, hogy a Közgyűlés által 
jóváhagyott közbeszerzési menetrendtől eltérve úgy írtak ki nemzetközi 
közbeszerzési tendert, hogy az érintett testületek nem hagyták azt jóvá, így 
vissza kellett vonni, ami szintén csúszáshoz vezetett.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Azt szeretnék, ha az ivóvízellátás is bekerülne a rendszerbe. Egyelőre a csaták 
folynak a pályázat eredményességéért. A villamos projektnek személyesen jár 
utána.  
Dr. Szinay Attila: A Nagy Lajos Király Magánegyetem részéről merült fel az a 
kérdés, miszerint előzetes információ, vagy szóbeszéd alapján a parkolási 
területet Diósgyőrben növelni szándékozik a város és a Bodrogi Zsigmond utcát 
is fizető parkolási övezetbe sorolnák. Az egyetem szempontjából káros lenne 
ez, hiszen a diákoknak naponta kellene fizetniük a parkolási díjat. Lehetne azt 
mondani, parkoljanak távolabb, de a környéket ismerve ez nehézkes a kis 
kanyargós utcákban.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Szűcs Tamás: A közelmúltban hallotta a Fedor sétány elnevezést. A Szeles és 
az Eperjesi utca közötti garázssorról van szó, amit leaszfaltoztak. 
Alpolgármester úrnak valóban sok munkája volt ebben. Van azonban két-három 
olyan kuka a területen, amelyeket az új aszfaltozott szakaszra nehéz lehúzni. A 
lakosok kérik rámpa építését.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Kovács Józsefné: A jó idő beálltával a Selyemréten ismét virágzik a 
prostitúció. Javult a helyzet, de nem eléggé. Polgárőrség már működik a 
területen. Újabb taktikákat vetettek be a prostituáltak, műbabát tologatnak és 
kutyát sétáltatnak. Kéri Polgármester urat, vizsgáltassa ki a helyzetet, hiszen a 
prostituáltak előrébb járnak, mint az igazságszolgáltatás.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. A probléma létezik, nem lehet a fejüket homokba dugni. Felveszi a 
kapcsolatot rendőrkapitány úrral. Nyírő Pál közbiztonsági tanácsnok urat is kéri, 
működjön közre. A hollandok, akik szintén nem mondták fel a New Yorki 
Egyezményt, Amszterdamban beterelték egy területre a problémát és 
világlátványosságot csináltak belőle. 
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Sebestyén László: A kátyúzásnál az autóbusz nyomvonal előnyt élvez, ezt 
tudja, de mire ezekkel készen vannak, a pénz elfogy. Az Árok utcából nyíló 
Pintes utcába nem lehet átjutni autóval. A Napfürdő és a Közdomb utcák 
elejének kátyúzása sürgető, a Pece hídtól a Margittai utcáig terjedő szakaszról 
van szó. A Csermely és a Napfürdő utca közműépítése régebben megtörtént, a 
közepe végig van vágva és az út megsüllyedt, ami balesetveszélyes. 2006. 
november 15-én már szóvá tette a régi tüdőszűrő épület problémáját. Ezzel 
nagyon gyorsan kellene valamit tenni. Tudja, magántulajdonban van, de akkor 
is muszáj valamit kezdeni a problémával. 
 
Polgármester: A tulajdonost javasolja felkeresni és adott esetben közös 
megoldást találni. A család tragédiája után az örökösökre hárul a probléma 
kezelése. A városnak arra nincs pénze, hogy visszavásárolja az ingatlant. 
 
Sebestyén László: A Bábonyibérc középső soránál a kitakarítás elmaradt. A 
választókerületi alapjából pénzt is utal át erre a feladatra. A Kőporos és a 
Mátyás király úti játszóterek mikor készülnek el? Az Árok utcai buszforduló 
elkészítése 2006-os probléma. 500m2-es területet kellene az önkormányzatnak 
ehhez tulajdonba venni. Nem érti, miért nem lehet ezt megoldani. 
A Bábonyibércen, a Napfürdő és a Közdomb utcákban a közvilágítással vannak 
problémák. 
A Bandzsalgó utcára kért mart aszfaltra azt a választ kapta, azért nem jó, mert 
maximum egy évig tart. Áldatlan állapotok vannak, ha egy évre megcsinálják, 
már az is valami.  
Az Árok utca körforgójának virágosítására jobb idő nem kell, kéri, ültessék be a 
területet.  
 
Polgármester: Most jó idő van, de még jöhetnek a fagyok. Képviselő úr 
felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Fábián István: A Testvérvárosok 24-26. sz. alatti lakók a lépcsőházak előtt 
található területet szeretnék parkosítani. Ezáltal a város zöldövezeti területét 
növelnék. A munkát társadalmi munkában elvégeznék, csak föld, fűmag, stb. 
kellene.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Kéri azoknak a nevét eljuttatni részére, akik ezt a kezdeményezést megtették. 
 
Dr. Kovács László: A költségvetés vitájában nem tudott részt venni, mert 
külföldön tartózkodott. Köszönetet mond Polgármester úrnak, hogy támogatta a 
beregszászi tanárképző főiskolával kapcsolatos kezdeményezését.  
A választókerületében tavaly a Szinva sétány korlátainak cseréjével 10 millió Ft-
os beruházás valósult meg. Augusztusban a díszelemeket elkezdték lopni, 
ezért létrehozták a felsőhámori polgárőrséget és azóta megszűntek a lopások. 
A felsőhámori temetőhöz vezető út rendbetételéhez kér segítséget. Mart 
aszfaltos vagy más megoldás is jó volna. Herman Ottó sírja is ebben a 
temetőben van.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
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Kocsis Levente: A helyi lakosok aláírásgyűjtésbe kezdtek a Görömbölyön 
átfolyó patak meder feltöltődésének tárgyában. Több ízben fordultak már a 
kérelmezők a hivatalhoz ebben az ügyben. Polgármester urat kérik, hogy a 
most induló közmunkaprogramba ez a munka is kerüljön be. 
Az a pletyka terjed Tapolcán, hogy Polgármester úr aláírta a strandfürdő 
eladásának  szerződését. Igaz-e ez a pletyka? El akarják-e adni a strandfürdőt? 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Az elmúlt időszakban sok hülyeséget hallott, ez az előbbi a vezető hír. Azt azért 
jó tudni, hogy ha szeretné se tudná eladni, mert nem az övé. A tapolcai 
rágalmazóknak fogalmuk sincs számokról, törvényekről, csak arról, hogy minél 
több aljasságot terjesszenek. Elgondolkodtató, hogy a terjesztők egy része 
azok közé tartozik, akik élén az áll, aki egy települést vezetni szeretne. Ez a 
nagyon szomorú a történetben. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Mindenkit szeretettel hív szombaton, a 
Városháztéren megrendezésre kerülő villamos gépjárművek versenyére, 
amelyet a BOSCH csoport támogat. BOSCH kéziszerszámokkal hajtott 
járművek fognak versenyezni.  
Nyírő Pál: Hozzászólását Jegyző úrhoz, Polgármester úrhoz és a Hatósági 
Osztály vezetőjéhez intézi. Többször elhangzott, hogy tavasz van és jó idő. 
Sajnos több olyan dolog is történik a közterületeken, amelyeknek nem kellene. 
Önkormányzati rendelet beterjesztését kezdeményezi a júniusi közgyűlésre. 
Minden olyan lakóépület alsó részében, lakótelepeken a garázskocsmákban 
kéri megtiltani 22.00 óra után a szeszesital árusítását. A rendőrséggel is 
egyeztet a témában. 
 
Polgármester: A felvetéssel egyetért és utasítja Jegyző urat, hogy a júniusi 
Közgyűlésre készíttesse elő.  
 
Dr. Tompa Sándor: Március 31-én Komlóstetőn lakossági fórumot tartottak a 
háziorvosi rendelővel és más témákkal kapcsolatban. Az ott élők kérték, hogy a 
67-es busz menetrendjét változtassák meg. Az MVK Zrt. arról tájékoztatta, ez 
május 4-től megvalósul. A Komlóstetőn található játszótér javítását a 
Városgazda felmérte és a szükséges munkálatokat elvégezte.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Idén az ország és Miskolc is egy rendkívüli 
személyiségre emlékezik, a 100 éve született Szalay Lajosra. Április 18-án 
minden miskolcit szeretettel vár a 9 órakor kezdődő megemlékezésre a 
Szentpéteri kapui temetőben, ezt követően 10 órakor emléktábla avatás lesz a 
Hunyadi utcában. 11 órakor rendhagyó kiállítás nyílik eddig nem látott 
alkotásokból. A Galériában három kiállítás nyílik egyszerre.  
 
Polgármester: Az MSZP frakció nevében 5 perces tanácskozási szünetet 
rendel el.  
 

--- szünet után --- 
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Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 

 
1. napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének teljesítéséről  
Javaslat a zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló 
elfogadására 
Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány megállapítására 

 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító 
indítvány nem érkezett. 
Először a rendelet-tervezet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 
. 

A Közgyűlés 23 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
megalkotta a 11/2009. sz. 
rendeletét az Önkormányzat 
2008. évi zárszámadásának 
elfogadásáról. 
 

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

 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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III-57/31.409-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Zárszámadási adatok közzététele 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés az Önkormányzat  2008. évi 
 - egyszerűsített mérlegét, 
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
 - egyszerűsített eredmény-kimutatását 
a határozat  1., 2., 3., 4. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a 
könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Belügyi Közlönyben 
és a Cégközlönyben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás 
könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Határidő:   2009. június 30. 
 
2. napirend tárgya:  Javaslat a szociális ellátásokról és a 

lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. 
(V.12.) számú rendelet 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 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
megalkotta a 12/2009. sz. 
rendeletét a szociális 
ellátásokról és a lakbér-
támogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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3. napirend tárgya:  Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások 
ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII. 
22.) számú rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez 
módosító indítványt az előterjesztőin kívül (jegyzőkönyvhöz mellékelve) a 
Fidesz frakció nyújtott be, melyet a frakció nevében Dr. Szinay Attila visszavont, 
így erről szavazni nem kell.   

 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A rendelettervezetben a MiskolcCard Citizen kifejezés valamennyi helyen 
Miskolc Városi Lakossági Kártya kifejezésre módosul. 
 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről, 
figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban foglaltakra is. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a  
13/2009. sz. rendeletét a 
45/2008. (XII. 22.) számú, a 
közösségi közlekedési 
szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló 
rendelet módosításáról. 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat a város-rehabilitációs kiemelt projekt 
végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt 
"Városfejlesztési Társaság" megalapítására, a 
Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások 
elfogadására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek. A javasolt 
személyek: Orosz István, Lenártek András és Tömösi Katalin. Kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 

 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) megalkotta a 
14/2009. sz. rendeletét a 
város-rehabilitációhoz 
kapcsolódó feladatok 
ellátásáról. 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 42 



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

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

III-58/31.412-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Város-rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti 

feltételeként előírt Városfejlesztési Társaság megalapítása, a 
Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a város-
rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt 
Városfejlesztési Társaság megalapítására, a Városfejlesztési Kézikönyv szerinti 
szabályozások elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) Miskolc MJV Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel 
a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 
rendelkezéseire elfogadja a 2. számú melléklet szerinti Alapító Okiratot, 
ezzel megalapítja a Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (röviden: Miskolci Városfejlesztési Kft.).  

 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal 
 
2.) A Közgyűlés  
-  megbízza Dukai Zoltán (cím: 3529 Miskolc, Perczel Mór út 50. ¼., anyja 

neve: Ács Éva Irén) ügyvezetőt a feladatok ellátására az alapítástól 
számított 5 év időtartamra;  

-  megválasztja a Miskolci Városfejlesztési Kft. három felügyelő bizottsági 
tagját az alapítástól számított 3 éves időtartamra: 

 
1. Tömösi Katalin 3530 Miskolc, Kálvin J.u. 1/A. 402. 
anyja neve: Tóth Klára 
2.   Lenártek András 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61. 
anyja neve: Havranek Stefánia 
3.   Dr. Orosz István 3535 Miskolc, Homok u. 20. 
anyja neve: Pohorai Erzsébet 
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 -  megválasztja a Kft. könyvvizsgálójának „AUDITAX-4J” Könyvvizsgáló, 
Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, 
Perczel Mór út 26. fsz. I., adószám: 11446011-3-05, ügyvezető: Juhász 
Imre) az alapítástól számított 3 éves időtartamra.  

 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal 
 
3.) A Közgyűlés jóváhagyja a 3. számú melléklet szerinti - az önkormányzat 

és a Városfejlesztési Kft. között kötendő - megbízási szerződést, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  polgármester 

 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal  
 
4.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a társaság működtetéséhez, valamint a 

projekt menedzseri feladatok ellátásához megbízási díjat biztosít a 
Városfejlesztési Kft. részére, melynek összege a 2009. évi 
költségvetésben 80.000.000.- Ft + ÁFA. 

  
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  folyamatos 

 
(Mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nagy Villamos Projekthez 

kapcsolódó kisajátítást helyettesítő eljárás útján 
megszerzendő ingatlanok vásárlásával kapcsolatban 
hozott korábbi döntés módosítására 

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

 
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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III-59/31.413/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Nagy Villamos Projekthez kapcsolódó kisajátítást 

helyettesítő eljárás útján megszerzendő ingatlanok 
vásárlásával kapcsolatban hozott korábbi döntés módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolci 
Nagy Villamos Projekthez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő eljárás útján 
megszerzendő ingatlanok vásárlásával kapcsolatban hozott korábbi döntés 
módosítására" című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
A IV-34/13.383/2008. számú határozat 4. pontját törli, s helyette az alábbiakat 
rögzíti.  
 
Kisajátítást helyettesítő eljárás keretén belül hozzájárul a Miskolc, Nagy L. 
király útja 40-42. szám alatti (30512/6 és 30512/7 hrsz-ú) ingatlan-együttes per-
, igény- és tehermentes állapotban, 48.800.000.- Ft összegen történő 
megszerzéséhez, az ellenértéket az alábbi módon, csereingatlanok 
biztosításával teljesítve.  
- A Miskolc, Nagy L. király útja 32. szám alatti (30503/9 hrsz-ú) ingatlan, 

annak értékét 15.000.000.- Ft összegben megjelölve.  
- A Miskolc, Nagy L. király útja 5. szám alatti (32850 hrsz-ú) ingatlan, annak 

értékét 15.800.000.- Ft összegben megjelölve.  
- A Miskolc, Andrássy u. 27. szám alatti (21843/A/1-2-3 hrsz-ú) ingatlan-

együttes, annak értékét 18.000.000.- Ft összegben megjelölve.  
 
A cserébe bevont Andrássy u. 27. szám alatti ingatlan-együttes értékesítésére 
szóló korábbi, 22/2008. számú Gazdasági Bizottsági határozat 3. pontjában 
foglalt vevői kötelezettségek az elidegenítés módjától függetlenül változatlanul 
érvényben maradnak.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   folyamatos 
 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Dayka Gábor utca meghosszabbítási és 

szélesítési munkáinak elvégzéséhez szükséges 
magántulajdonban lévő területrész megvásárlására, 
valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő területrész 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezésére 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

 
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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III-60/31.414/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Dayka Gábor utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak 

elvégzéséhez szükséges magán-tulajdonban lévő területrész 
megvásárlása, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő 
területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Dayka 
Gábor utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak elvégzéséhez 
szükséges magántulajdonban lévő területrész megvásárlására, valamint a 
Magyar Állam tulajdonában lévő területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásának kezdeményezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
 
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jogszabályok adta lehetőségnek 
megfelelően Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata a Magyar Állam 
tulajdonában lévő a Miskolc 215 helyrajzi számú terület egy részének 378 m2-
nek- mely a Dayka Gábor utca szélesítéséhez és meghosszabbításához 
szükséges-  ingyenes átruházását igényelje, azt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Miskolc 215 helyrajzi 
számú terület 378 m2-nek ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségeket vállalja a pénzügyi fedezetet a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében  a „Dayka G. utca 
korszerűsítése I ütem” tételsor terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   a felmerülő költségek időpontjában 
 
3. Amennyiben a Miskolc 215 helyrajzi számú terület 378 m2-nek az 
önkormányzatra történő ingyenes átruházása valamilyen okból meghiúsul, úgy 
a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a területet az önkormányzat 
nevében adás-vétel útján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2009. évi költségvetésében  a „Dayka G. utca korszerűsítése I. ütem” tételsor 
terhére megszerezze. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:   az ingyenes átruházás meghiúsulása után azonnal 
 

 46 



4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  Miskolc Megyei jogú 
Város  Önkormányzata nevében a Miskolc 205/3 és a 205/4 helyrajzi számú 
magántulajdonban lévő ingatlanokból összesen 26 m2 területrészt nettó 
1.196.000.- Ft értékben megvásároljon, az adás-vételi szerződést aláírja. 
A vételhez szükséges pénzügyi fedezetet a Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében a „Dayka Gábor utca 
korszerűsítése I. ütem” tételsor terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában lévő szociális intézmények alapító 
okiratának módosítására 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

III-61/31.415/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 

szociális intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények 
alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
A Közgyűlés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvényben meghatározott kötelezettsége alapján felülvizsgálta 
és módosította a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ, az Iránytű 
Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, 
valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát és jóváhagyja, 
azokat az előterjesztés 1-4 melléklete szerint. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitika 

Főosztály  
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Miskolci Családsegítő Központ 
Iránytű Szociális Szolgálat 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ 

Határidő:  azonnal 
 

(Mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
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8. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági 
díjkompenzáció 2009. évi jóváhagyására 

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

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

III-62/31.416/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkezeléssel 

kapcsolatos lakossági díjkompenzáció 2009. évi jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági 
díjkompenzáció 2009. évi jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Térségi 

Konzorcium 2009/01/19/I./4. sz. határozatát, mely szerint a lakossági 
hulladékkezelési díjkompenzáció 2009. évi nettó előlegének összege 
122.362.609 Ft a Konzorciumon belüli lakossági körben az AVE Miskolc 
Kft javára. Ebből 84.870.507,-Ft + ÁFA a miskolci lakosságot érintő 
összeg.  

 
2. A díjkompenzáció negyedévente kerül számlázásra a Konzorcium terhére. 

A ténylegesen beszállított lakossági kommunális hulladékmennyiség (liter) 
alapulvételével számított díjkülönbözet elszámolása az I-III. negyedévre 
vonatkozóan 2009. október 31-ig, a IV. negyedévre vonatkozóan 2010. 
február 15-ig esedékes. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Miskolc Holding Zrt. 
   AVE Miskolc Kft. 
Határidő:   azonnal 
   Elszámolás tekintetében 2009. október 31. 
   ill. 2010. február 15. 

 
9. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városgazda Közhasznú 

Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés 
szövegének módosítására 

   
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
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A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
 
 

III-63/31.417/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Városgazda Kht-vel kötendő közszolgáltatási 

szerződés szövegének módosítása 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városgazda Kht.-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés szövegének módosítására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a melléklet szerinti 
módosított Közszolgáltatási szerződés megkötését Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Kht. között, felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására.   
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Városgazda Kht.  
Határidő:   azonnal 
 

(A módosított Közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
 

10. napirend tárgya:  Javaslat a Százszorszép Óvodában található szolgálati 
lakás szolgálati jellegének megszüntetésére 

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

 
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) meghozta a  
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III-64/31.418/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Százszorszép Óvodában található szolgálati lakás szolgálati 

jellegének megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a  Százszorszép Óvodában 
található szolgálati lakás szolgálati jellegének megszüntetése” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlése engedélyezi a Százszorszép Óvoda (3531. Miskolc, Serház 

u.1.) épületében lévő (3 szoba, konyha, fürdőszoba) a szolgálati lakás 
szolgálati jellegének  megszüntetését azt a Belváros – Diósgyőri Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság részére gazdasági szervezet kialakítására 
használatba átadja. 

  
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:            azonnal  
 

2.  A Közgyűlés engedélyezi az érintet óvodák  és  az  óvodai igazgatóság 
(Nyitnikék Óvoda, Bulgárföli Óvoda, Vasgyári Óvoda, József úti Óvoda, 
Százszorszép Óvoda, Belváros – Diósgyőr Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság) alapító okiratában a Belváros- Diósgyőri Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság címének változását  (3531 Miskolc, Serház u.1.).  

 
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:            2009. július 1. 

 
 
11. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervére, valamint a „Közfoglalkoztatást-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” című pályázat 
benyújtásához hozzájárulás 

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

 
 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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III-65/31.419/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervének elfogadása és a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” 
tárgyában kiírt pályázat benyújtásához hozzájárulás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 
elfogadására és a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” című 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 
 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 Határidő:  azonnal 
 
2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a közcélú munka megszervezését, a 

közfoglalkoztatási terv megvalósításával kapcsolatos feladatokat továbbra 
is a Miskolci Városgazda Kht-val kívánja ellátni. 

 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   folyamatos 
 
3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a „Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása” tárgyában a Miskolci Városgazda Kht. 
nyújtsa be a pályázatot.  

 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   2009. április 15.  
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati 

dokumentáció kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és 
nyilatkozatokat aláírja. 

 
 Felelős:  Káli Sándor polgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   2009. április 15., ill. folyamatos 
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12. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
a „Múzeumok mindenkinek program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése” című, TÁMOP-
3.2.8/08/B pályázatának támogatására 

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

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

III-66/31.420/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési 

szerepének erősítése” című, TÁMOP-3.2.8./08/B kódszámú 
pályázatának támogatása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Múzeumok 
mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” 
című, TÁMOP-3.2.8./08/B kódszámú pályázatának támogatására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot a 

Társadalmi megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési 
szerepének erősítése” című pályázatának beadásában.  

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

támogatásból megvalósított szolgáltatásokat - múzeumpedagógiai 
programsorozatok lebonyolítását - az 1083/2006 EK rendelet szerint a 
projekt befejezését követő 5 évben biztosítja a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeumban, és nem hoz olyan döntést, amely a fenti projekt 
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét 
akadályozná. 

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

 
13. napirend tárgya:  Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
  
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
 
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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III-67/31.421/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2008. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a VIII-16.842/2007.sz határozatával 
megállapított  2008. évi ellenőrzési terv végrehajtása maradéktalanul 
megtörtént, az arról szóló beszámoló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
14. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról (2008. évi II. félév) 

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

A Közgyűlés 22 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) meghozta a  

III-68/31.422/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a 

lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2008. 
évi II. félév)” 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról (2008. évi II. félév)” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2008. 
évi II. féléves beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
   Hivatal valamennyi érintett főosztálya 
Határidő:  azonnal  
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzése 
tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való 
hozzájárulásra 

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

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

 
III-69/31.425/2009. 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 hat közoktatási 
intézmény épületének a felújítására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 

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

projekt megvalósításához a fejlesztéshez szükséges összeg 20%-át kitevő, 
nyertes intézményenként 5.000.000 Ft-ot (összesen legfeljebb 30.000.000 
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:   azonnal 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
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2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a „Szikla központ” vagyonkezelési 
szerződésének közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére és a Miskolc 
31329/1 hrsz-ú Herman Ottó Emlékpark 
vagyonkezelői jogának megszerzése iránti 
igény Magyar Állam felé történő 
bejelentésére  

 
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  

III-70/31. 426/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Szikla központ” vagyonkezelési szerződésének közös 

megegyezéssel történő megszüntetése és a Herman Ottó 
emlékpark vagyonkezelői jogának megszerzése iránti igény 
Magyar Állam felé történő bejelentése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Szikla 
központ” vagyonkezelési szerződésének közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére és a Miskolc 31329/1 hrsz.-ú Herman Ottó emlékpark 
vagyonkezelői jogának megszerzése iránti igény Magyar Állam felé történő 
bejelentésére” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a Magyar Állam és 

az Önkormányzat között a Miskolc 01179/1 hrsz-ú, „Szikla központ” 
megnevezésű ingatlan tárgyában fennálló vagyonkezelési szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezését.  

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar 
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt-nél a „Szikla központ”-ra vonatkozó 
vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a Miskolc 31329/1 
hrsz-ú Herman Ottó Emlékpark megnevezésű ingatlan vagyonkezelői 
jogának megszerzése iránti igény Magyar Állam felé történő bejelentését. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelői jog 
megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket. 

5. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar 
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt-nél a Miskolc 31329/1 hrsz-ú, 
Herman Ottó Emlékpark Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
számára történő vagyonkezelésbe adását. 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Főépítészi, Városfejlesztési –és Rendezési Osztály  
Határidő:            azonnal 
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3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a helyi önkormányzatok által 
fenntartott múzeumok szakmai 
támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM 
rendelet alapján pályázat benyújtására 

 
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  

III-71/31.448/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján 
pályázat benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a helyi 
önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 
12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján pályázat benyújtására című sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés jóváhagyja a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján 

támogatás igénylését a kiírás 2. § a.) pontjára, melynek témája 
„nagyszabású – 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű - állandó kiállítás 
előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése, 
beleértve a kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, 
valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított 
katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetése”. A 
támogatást az Önkormányzat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 
Múzeum Színháztörténeti és Színészmúzeum állandó kiállításának 
fejlesztésére pályázza meg.  

 
2.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott fejlesztés 

keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés 
befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. 

 
3.) A Közgyűlés a pályázat benyújtásához 3 millió Ft-os önrészt biztosít a 

város 2009. évi költségvetéséből a pályázati önrész sorról. 
 
4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége 

esetén az elnyert és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum rendelkezésére bocsátja és a 
számlájára felhasználás céljából átutalja.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   azonnal 
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4. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázat 
benyújtására 

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  

III-72/31. 449/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére  
pályázat benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására” című 
sürgősségi előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. 
(II.20.) ÖM rendelet alapján a Miskolci Egészségügyi Központnál elrendelt 
csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatosan 89 fő vonatkozásában 
pályázatot nyújtson be.  

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

 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok, pályázathoz kapcsolódó mellékletek aláírására. 

 
Felelős:                  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
                                 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  Főosztály 
Határidő:          azonnal 
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3. )  A  Közgyűlés kijelenti, hogy fenntartói körén belül - költségvetési 
szerveinél és a polgármesteri hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
Felelős:                  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
                                 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  Főosztály 
Határidő:          azonnal 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanyához 
tartozó 38474 hrsz-ú sporttelep 
értékesítéséből befolyt vételár 
felhasználására és a Miskolc Városi Fedett 
Sportuszoda 40597/20 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítési és terhelési tilalommal történő 
megterhelésére 

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

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

III-73/31. 450/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Az egykori Zalka Máté laktanyához tartozó sporttelep 

értékesítéséből befolyt vételár felhasználása és a Miskolc Városi 
Fedett Sportuszoda elidegenítési és terhelési tilalommal történő 
megterhelése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az egykori 
Zalka Máté laktanyához tartozó 38474 hrsz-ú sporttelep értékesítéséből befolyt 
vételár felhasználására és a Miskolc Városi Fedett Sportuszoda 40597/20 hrsz-
ú ingatlan elidegenítési és terhelési tilalommal történő megterhelésére” című 
sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
1) A 38474 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből befolyt 67.000.000.- Ft 

vételár kizárólag a Miskolc Városi Fedett Sportuszoda beruházásra 
fordítható. 

2) A Közgyűlés hozzájárul a 38474 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 15 éves 
elidegenítési és terhelési tilalomnak a 40597/20 helyrajzi számú ingatlanra 
történő átjegyzéséhez. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri vár-Lillafüred közötti 
terület turizmusfejlesztési kiemelt projekt 
tartalmára és a szükséges önerő 
biztosítására 

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

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

III-74/31.451/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Diósgyőri vár-Lillafüred közötti terület turizmus-fejlesztési 

kiemelt projekt tartalma és a szükséges önerő biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
vár-Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési kiemelt projekt tartalmára 
és a szükséges önerő biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 

megfogalmazott projekttartalmat, hozzájárul a pályázat benyújtásához, 
valamint a szükséges önerő biztosításához.  
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetés terhére 

biztosítja a pályázat összesen 587 MFt összegű pályázati önrészét. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
    Projekt biztos  
    X-Centrum Kft. 
    Studio Észak-magyarországi Tervező Kft 
    Nóvia Mérnökiroda Kft. 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Oktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:  azonnal 
 
 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A 
legközelebbi Közgyűlés időpontja: 2009. május 14.  
Az ülést 16:41-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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