
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
IV-31.076/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-én, 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, 
Fábián István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi 
András, Dr. Hártó György, 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, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, Szabó Tamás, 
Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs Erika, Szűcs Tamás, T. 
Asztalos Ildikó, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga László, Dr. Varga 
Zoltán, Zámbó Tiborné, Dr. Zsiga Marcell Lóránt. 
  
Az ülésről távol maradt: Doszpoly Orsolya, Orosz Lajos. 
 
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András 
MIHŐ Kft. Igazgatója, Vojtilla László MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László 
Miskolci Turisztikai Kft., Veres István Városgazda Kht. Ügyv.igazgató, Karosi 
Imre MIKOM Kht., Stefán Csaba Régió Park Kft. igazgatója, Varga Zoltán AVE 
Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Igazgatója. 
 
Káli Sándor polgármester: Köszönti a Közgyűlésén megjelent vendégeket, az 
elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait.  
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok 
elnökeit.  
Bejelenti, hogy a testület 45 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 27 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 



1. sürgősségi napirend tárgya:  A helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatásának igénylése 

 
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. 
 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatásának feladat-ellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési 
tervének 2007-2013 felülvizsgálatáról szóló 
II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítására 
(II. fejezet 3. 4. pont) 

 
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. 
 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrészen 
működő személy- és vagyonőri 
szolgálat igénybevételére irányuló 
kötelezettségvállalás jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
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. 

 2 



4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a FŰTŐMŰ - Science Múzeum 
és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 
AGÓRA PÓLUS pályázat második 
fordulójához szükséges ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Sajó-Hernádvölgyi és 
Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- 
és Településfejlesztési Társulásában 
lévő tagsági jogviszonyból adódó 
pénzügyi kötelezettségek teljesítésére, 
valamint a fennálló tagsági jogviszony 
megszüntetésére 

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

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

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5302/A/3 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó igény 
bejelentése, valamint a IV-
84/16.418/2007. sz. határozat 
módosítása tárgyában hozott V-
122/16.511/2007. számú határozat 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  
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A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására 2009. 

évi ÉMRFT-CÉDE támogatás elnyerése 
céljából 

 
Előterjesztő:  Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

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

 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lyukóvölgyi közösségi ház 

működtetési feladatainak a lyukóvölgyi 
településrészi önkormányzat részére 
történő átadásra 

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

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

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulásának Szociális Bizottsága két 
tagjának személyére vonatkozóan 

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

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsno-
kának vezetői beosztásból történő 
felmentésére 

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

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

11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 1. 
szám alatti 2527/3/A/1 hrsz-ú ingatlan 
jelzálogjoggal, valamint vételi joggal 
történő megterhelésére 

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

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

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik. 
Ügyrendi javaslata, hogy a napirend előtti hozzászólások után folytassák a 
munkát a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalásával.  
A zárt ülést követően pedig a nyilvános ülést a meghívó szerinti 16. 15. és 13. 
napirendek megtárgyalásával kezdjék.  
(16. napirend: Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról; 
15. napirend: Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról;  
13. napirend: Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város közbiztonsági és 
bűnmegelőzési stratégia 2007-2008. évi cselekvési programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról. Javaslat a 2009-2010. évi cselekvési programra) 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi indítványról. 
 

A Közgyűlés 34 igen, 1 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 
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Polgármester: 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 34 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 
 

1. Javaslat a távhőszolgáltatást érintő önkormányzati rendelet módosítására  
 
Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 

 
2. Javaslat  Berekalja Településrészi Önkormányzat létrehozására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester  
 
3. Javaslat  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 

rendelet megalkotására 
 

Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
4. Javaslat a hosszú távú Közlekedési Koncepció felülvizsgálatára  
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt Végleges Akcióterületi 

Tervére 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat közterület elnevezésére 
 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
7. Javaslat valamennyi 2009. július 1-je után önállóan működő nevelési-

oktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására 
 

Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
8. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának módosítására a 2008. 

évi CV. törvény alapján 
 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
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9. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító okiratának 
módosítására 

 
 Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
 
10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a 

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító okiratának 
módosítására 

 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
11. Javaslat közművelődési megállapodás megújítására közművelődési 

feladatellátás céljából 
 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város lejáró közvilágítási szerződéssel 

kapcsolatos további feladataira  
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
13. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési 

stratégia 2007-2008. évi cselekvési programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról. Javaslat a 2009-2010. évi cselekvési programra 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
14. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 

Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
15. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2008. évi  munkájáról  
 

Előterjesztő:  Dr. Pásztor Albert kapitányságvezető 
 
16. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi munkájáról 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
17. Javaslat nevelési–oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyének 

betöltésére 
 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
18. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
 
1.)   A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése 
 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
2.) Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladat-ellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítására (II. 
fejezet 3. 4. pont) 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 

 
3.)  Javaslat Miskolc Avas városrészen működő személy- és vagyonőri 

szolgálat igénybevételére irányuló kötelezettségvállalás jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
4.)  Javaslat a FŰTŐMŰ - Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 

AGÓRA PÓLUS pályázat második fordulójához szükséges ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 

 
5.)  Javaslat a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és 

Településfejlesztési Társulásában lévő tagsági jogviszonyból adódó 
pénzügyi kötelezettségek teljesítésére, valamint a fennálló tagsági 
jogviszony megszüntetésére 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
6.) Javaslat a Miskolc 5302/A/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó igény bejelentése, valamint a IV-
84/16.418/2007. sz. határozat módosítása tárgyában hozott V-
122/16.511/2007 számú határozat módosítására 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  

 
7.) Javaslat pályázatok benyújtására 2009. évi ÉMRFT-CÉDE támogatás 

elnyerése céljából 
  

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
8.) Javaslat a lyukóvölgyi közösségi ház működtetési feladatainak a 

lyukóvölgyi településrészi önkormányzat részére történő átadásra 
 

Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
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9.) Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Szociális Bizottsága 
két tagjának személyére vonatkozóan 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Zárt ülés 
 
10.) Javaslat a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának 

vezetői beosztásból történő felmentésére 
 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
11.) Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 1. szám alatti 2527/3/A/1 hrsz-ú ingatlan 

jelzálogjoggal, valamint vételi joggal történő megterhelésére 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 

Polgármester: Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, 
szomorúan tájékoztatja a testületet arról, hogy Miskolc újabb kiemelkedő alkotó 
egyéniségével lett szegényebb: elhunyt Tóthné Baska Magdolna.  
Baska Magdolna 1940. július 28-án született a felvidéki Dernőn. Mindig is 
szeretett fiatalokkal foglalkozni, sokáig a Csortos Gyula irodalmi színpad 
vezetője volt, majd évekig pedagógusként dolgozott, később egyre nagyobb 
szerepet kapott életében a televíziós munka. A Miskolc TV fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó műsorának szerkesztője volt. Betegségét csöndes méltósággal 
viselte. Eltávozott örökre, egy gyászoló családot, unokákat, barátokat, 
ismerősöket hagyva maga után. Az érintettek megbecsülése mellett készítette a 
Kéznyújtásnyira című magazint, amit 2008-ban Miskolc város napján, a Civilek 
támogatásáért díjban részesített a Közgyűlés.  
Áprilisban elhunyt Rimán János. 1994-1998. között önkormányzati képviselő 
volt, majd a Szemere Szakközépiskola Kollégiumának igazgatói állását töltötte 
be, ahonnan 2008-ban vonult nyugdíjba.  
Kéri, egy perces néma felállással adózzanak emléküknek. 

 
(megemlékezések után) 

 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy Miskolc-Tapolca városrész 
leválásával kapcsolatos hiánypótlási eljárásban az Észak-Magyarországi 
Államigazgatási Hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a területszervezési 
eljárásról szóló törvény alapján, amennyiben az érintett önkormányzat területén 
helyi kisebbségi önkormányzat működik, a polgármester az előkészítő eljárás 
során kéri a helyi kisebbségi önkormányzat véleményét és erről a képviselő-
testületet tájékoztatja. 
Az előzőekben foglaltaknak eleget téve Miskolc Megyei Jogú Város területén 
működő kisebbségi önkormányzatok véleményt nyilvánítottak, melyben 
kifejtették álláspontjukat, miszerint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
helyesen döntött, amikor úgy határozott, hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) 
községgé alakulását nem támogatta, mert a településrész nem felelt meg teljes 
körűen a községgé nyilvánítás feltételeinek.  
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Az intézmények részére biztosítandó élelmezési szolgáltatásokkal kapcsolatban 
elmondja, Dr. Varga Zoltán úrnak levelet írt, melyben képviselő urat arról 
tájékoztatta, hogy a Közbeszerzések Tanácsának elnöke hivatalból indított 
jogorvoslati eljárásra figyelemmel kérte, hogy a jogorvoslati eljárás időtartamára 
az eljárási cselekményeket függessze fel és az ajánlati szakaszt vonja vissza.  
 
Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak adja meg a szót. 

 
Fedor Vilmos alpolgármester: Ma reggel három kiadványt találtak 
képviselőtársai az asztalukon. Az elmúlt napokban jelentek meg ezek a 
könyvek. A város az önálló törvényhatósági jog megszerzésének 100. 
évfordulóját ünnepli idén. Dr. Dobrossy István ez alkalomból lepte meg 
Miskolcot egy igen színvonalas kiadvánnyal. A másik könyv két fiatal 
fényképész munkájának az eredménye. Bócsi Krisztián ösztöndíjjal 
dolgozhatott a testület döntésének köszönhetően Franciaországban. A másik 
alkotó egy 27 éves francia lány. Olyan hangulatokat ragadott meg a két 
művész, amelyekre joggal lehetnek büszkék a miskolciak. 
A harmadik kiadvány Szalay Lajos emlékére készült, amely egyébként egy új 
ingyenes kiadványsorozatnak az első eleme.  
Megköszöni mindazoknak a részvételét, akik úgy tették Miskolc város ünnepét 
színessé, hogy részt vettek a játékos városjárás vetélkedőn. A siker tükrében 
jövőre is megrendezik ezt a játékot. 
 
Polgármester: Megköszöni Fedor Vilmos alpolgármester úrnak az ötletet, 
nagyon színvonalas játékban vehették részt miskolci csapatok. A szervezésben 
közreműködőknek és a támogatóknak megköszöni a segítő munkát.  
 
Horváth Ottóné: Egy meghívót mutat be a képviselőtestületnek. A meghívón 
Szabó Lőrinc, Kaffka Margit és Fecske Csaba fényképe látható. A Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alsós szaktanácsadói négyfordulós 
döntőt hirdettek Irodalom Birodalom címmel. Május 11. alkalmából a tanulók 
mesét írtak a város ünnepe témában. A győztes mesét felolvassa.  
 
Juga György: Az empátia hiányáról szól. Többször elmondta már, hogy nagy 
városi ügyekben mennyire hiányolja a konszenzusra törekvő megoldásokat. 
Sok esetben valóban nehéz az összhang megteremtése. Utal a Hősök tere 
botrányos elidegenítésére, vagy arra az érdekes helyzetre, hogy a 
Városgazdánál dolgozik már az MSZP frakció fele. Nagyon sajnálja, hogy 
annak idején nem találtak kompromisszumos megoldást a vízművek 
privatizációjára és 2,5 éves Canossa járás lett az eredmény. A belváros 
kérdése a mai ülés napirendjén szerepel. Sajnálja, hogy a Szent István tér és a 
Népkert ügyében sem tudnak közös nevezőre jutni. Miskolc-Tapolca csúfos 
kudarctörténetéről kénytelenek beszélni, ahelyett, hogy Miskolc ékkövét 
szépítgetnék. A Holdinggal kapcsolatban elmondja, még mindig problémásnak 
tartja, hogy a tevékenységéről a Közgyűlés nem kap rendszeres tájékoztatást 
és az ellenzék számára még az ellenőrzés jogkörét sem biztosították. A mindig 
bezzeg városként emlegetett Debrecenben a holding negyedévente beszámol a 
Közgyűlésnek. A holding felügyelő bizottságának és a tagvállalatok felügyelő 
bizottságának is MSZP-s elnöke van.  Az igazgató tanácsba is delegáltak egy 
MSZP-s tagot. Miskolcon is meg kellene ezeket a demokratikus megoldásokat 
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valósítani. Furcsa, hogy egyedüli ellenzéki FB delegáltként küzd. Egy hete kért 
a városőrség közbeszerzéséről információt, de választ nem kapott. Ami még 
döbbenetesebb, hogy az MSZP-s képviselők sem tudnak erről semmit.  
Nem tudja, mi az, ami a városvezetést kibillenthetné ebből a helyzetből. Pécs 
messze van, ez igaz, de a mostani eredmény hatása azért elérte Miskolcot is. A 
legkeményebb bástya is leomolhat, ezt most már mindenki látja. Egy város 
szerinte akkor lehet sikeres és akkor tud túlélni egy váltást, ha biztosak az 
alapok, ha a stratégiai kérdésekben konszenzus van. Nem lehet tudni, 2010-
ben ki vezeti majd a várost, de ahogy most állnak, nem valószínű, hogy 
ugyanez a felállás lesz. Azt gondolja, soha nem késő, még van lehetőség arra, 
hogy a város érdekében a közös hangot megtalálják. 
 
Polgármester: Képviselő úr az empátiáról szólt az elején. Elmondja, ha nem is 
súrlódásmentesen, de az együttműködés folyamatos. Elsősorban Miskolc 
ügyeiről tárgyalnak. A Hősök terével kapcsolatban elmondja, nem 
privatizációról, hanem tartós bérletről van szó. A vízműveket nem privatizálták, 
hanem önkormányzati tulajdonban hagyták. A Szent István teret igazi térré 
kívánják alakítani és nem beépíteni tervezik. Tapolca leválásával kapcsolatban 
elmondja, jelenleg az ügy a minisztérium szintjén van. A Holding 
beszámolójával kapcsolatos kérést továbbítja. A városőrségről szóló 
indítványról a mai ülésen tárgyalnak. A pécsi történéssel kapcsolatban 
elmondja, a vereség, az vereség. Nem hitték soha azt, hogy velük kezdődött a 
történelem és velük végződik.  Polgármestersége alatt mindig azt kereste, ami 
összekapcsolja a várost. Az erőmű megszerzése kapcsán létrejött összefogást, 
a Fidesz javasolta Miskolc kártya megvalósítását említi.  
 
Garamvölgyi Attila: Polgármester úrnak az élelmezési szolgáltatásokkal 
kapcsolatos közbeszerzésről tett kijelentését örömmel vette.  Az elmúlt 
Közgyűlés eseményeit felidézve elmondja, egy olyan közbeszerzésről volt szó, 
amelyben a város intézményeinek élelmezési ellátásáról volt szó közel 1 
milliárd Ft-os értékben. A közbeszerzés keretében, amely gyorsított eljárással 
zajlott egy ajánlattevő jelentkezett. A céget pár héttel a határidő előtt 500.000 Ft 
alaptőkével alapították. Kérdése, egy ilyen ügy megállításához miért kell a 
sajtóhoz és a Közbeszerzési Tanács elnökéhez fordulni. Ma különösen fontos a 
legjobb vállalkozások helyzetbe hozása. Polgármester úr többször említette 
mennyire fontos a törvények betartása. Ezért lényeges, hogy még csak a 
korrupció gyanúja se merüljön fel.  
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményei 
részére élelmezési szolgáltatások biztosítása tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatkérő felfüggeszti a további eljárási cselekményeket a 
jogorvoslat időtartama alatt.  
 
Dr. Szinay Attila: Bízik benne, hogy a Miskolc város lakossági kártya nem az a 
kivétel, ami erősíti a szabályt és ebben tényleg konszenzus lesz továbbra is, 
hiszen az előkészítés is közös munka volt. A kártya akkor lesz Miskolc 
közösségéé igazán, ha nem csak az önkormányzati cégek, hanem a 
magánvállalkozások is integrálódnak. Akkor jó a rendszer, ha a miskolciak 
büszkék lesznek a kártyára és nagy számban veszik igénybe a 
kedvezményeket. Ez akkor valósulhat meg, ha a kedvezményeket széles 
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körben nyújtják. Juga György képviselőtársa az előzőekben elmondta, az 
ellenzék kiszorul a Holding döntéshozatalából, ezt támasztja alá a Miskolc 
kártyáról tartott sajtótájékoztató, amely rávilágított arra, hogy a közlekedési és 
parkolási cégek megpróbálnak kihátrálni a rendszerből. Az ellenzéknek ugyan 
nincs napi kapcsolata a Holdinggal, azért reméli, hogy a városvezetés a kártya 
megvalósulásán, működésén rajta tartja a szemét, hiszen ez a város érdeke. 
 
Polgármester: Megköszöni az észrevételt és a kártya megvalósulásában a 
közreműködést.  Utasítja a Holdingot, hogy az elhangzottakra reagáljon és a 
felmerült problémákat záros határidőn belül rendezze. 
 
Dr. Hardonyi András: A költségvetésbe 7,2 millió Ft-ot különítettek el arra a 
célra, hogy a méhnyak rák elleni védőoltást bevezessék Miskolcon. Jövő héten 
már elkezdődhet az érdemi munka, melynek keretében szisztematikusan 
elkezdik az érintett lányok beoltását. Kéri a szülőket is, akiknek lányai vannak, 
csatlakozzanak a programhoz.  
 
Polgármester: Mielőtt az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében elrendelné a 
zárt ülést, tájékoztatja a testületet arról, hogy a Közgyűlés 2009. április 16-i zárt 
ülésén PRO URBE KITÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZOTT LEHOTKA GÁBOR 
orgonaművésznek. 
A 2009. május 10-én tartott ünnepi közgyűlésen Lehotka művész úr – 
betegsége miatt – nem tudott részt venni, ezért helyette a mai napon öccse 
veszi át a kitüntető címmel járó oklevelet, plakettet és a város címerével 
ékesített aranygyűrűt.  
LEHOTKA GÁBOR 1938-ban született Vácott. Orgonatanulmányait 1963-ban 
kitüntetéses diplomával fejezte be, 1966-ban zeneszerzésből is kiválóan 
diplomázott. Szólista pályafutása 1963-ban indult, rendszeresen koncertezett 
Magyarországon, 1965-től külföldön is. Európa szinte valamennyi országában 
fellépett. 1969-től tanít orgonát, először a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, majd 1975-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 
jelenleg egyetemi tanárként. Lehotka Gábor mindig büszke volt tanítványaira – 
akik között többen városunkból indultak el –, gondja volt rá, hogy szeretett 
miskolci közönsége is megismerhesse a legtehetségesebb növendékeit akár 
közreműködőként, akár szólóesten. Pályafutása során mintegy ötven lemeze 
jelent meg. Könyveket írt Az én hangszerem az orgona, valamint Az 
orgonaoktatás módszertana címmel. Komponistaként orgona-, kamarazenei-, 
nagyzenekari-, és kórusműveket írt és ír. Számos művét a miskolci közönség 
ősbemutatón hallhatta. A miskolci orgonabarátok 1965-ben hallhatták először 
Lehotka Gábor orgonajátékát. Az avasi református templom orgonáját – mely 
régiónk legnagyobb hangversenyorgonája – az ő tervei alapján újíttatta fel, és 
tette koncertezésre alkalmassá Miskolc városa. Lehotka Gábor 
előadóművészként, orgonatervezőként meghatározó szerepet töltött be 
városunk zenei életében, az általa elindított Collegium Musicum 
hangversenysorozat 2008-ban ünnepelte 40. évfordulóját. 
Lehotka Gábor Miskolc kulturális és zenei életének fejlesztéséért kifejtett több 
évtizedes munkássága miatt méltó a Pro Urbe kitüntető címre. 
 

(Polgármester úr átadja a kitüntetést) 
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Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés zárt 
üléssel folytatja munkáját. 
Megkéri vendégeinket, a sajtó képviselőit, a Hivatal főosztályvezetőit, 
osztályvezetőket - az Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetőjének, főosztályvezető 
helyettesének és a Közoktatási és Kulturális Főosztály vezetőjének kivételével - 
hagyják el az üléstermet.  
Zárt ülést rendel el.  

--- zárt ülés után --- 
 

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

Fedor Vilmos alpolgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a 
nyilvános ülés napirendjeinek megtárgyalását a meghívó szerinti 16. 
napirenddel kezdi a Közgyűlés.  
 
16. napirend tárgya: Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

2008. évi munkájáról 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót Szaszkó Zoltán ezredes úrnak, 
tegye meg kiegészítését.  
 
Szaszkó Zoltán: A tűzoltóság beszámolója korrekt, kerek anyag. A tűzoltóság 
által használt ingatlanok tulajdonlásával kapcsolatban elmondja, hogy a két 
laktanya és a gyakorló pálya 1996. óta a Megyei Önkormányzat tulajdona. Ez 
több szempontból is gondot okoz, például nem pályázhat a város, mint 
tulajdonos. Kéri ezt a helyzetet mielőbb rendezni.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 

 
Nyírő Pál: A miskolci tűzoltóság idén ünnepelte fennállásának 135. 
évfordulóját. A munkájukat gyémánt díjjal is elismerték. Egy országos 
felmérésből kiderült az emberek többsége bízik a tűzoltókban. A tűzoltói 
tevékenység összetett, a képzésnek, továbbképzésnek igen nagy jelentősége 
van. Jelentős technikai változások is történtek. Magasból mentő eszközt 
szereztek be például. 155 fővel dolgoznak jelenleg és 35 település tűzvédelmét 
látják el. A régebben épült panelházak esetében a szellőzők felülvizsgálata 
szükséges. A panellakások esetében a felvonulási területtel is sok esetben baj 
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van. Nehéz megközelíteni a veszélyben lévő házat, lakást. A megközelítést 
rendszerint a parkoló autók is akadályozzák. A tűzoltók a stratégiában 
foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat. Az emberek közé vitték a tűzoltók 
munkáját a különböző rendezvények keretében.  
Zárt ülésen döntöttek Szaszkó Zoltán 34 munkaviszony utáni felmentéséről. 
Ezredes úr mindig tisztességesen és becsületesen végezte munkáját. Ezúton 
megköszöni a városvezetés, a testület nevében a munkáját.  

 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A város büszke 
a tűzoltóságára és a miskolciak szeretik a tűzoltókat. Amióta vezetőként 
dolgozik, panaszt még nem hallott rájuk. Kéri az illetékes osztályt a felvonulási 
területekkel kapcsolatban elhangzottakat vizsgáltassa ki. Tegnap előtt a 
Pozsonyi utcában is azt tapasztalta, hogy nehéz a bejutás egy nagyobb méretű 
autónak, legyen az mentő, vagy tűzoltó.  

 
15. napirend tárgya: Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2008. évi 

munkájáról  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend előterjesztője: Dr. Pásztor Albert 
kapitányságvezető úr. Külön köszönti az ülésen megjelent Dr. Vereckei Csaba 
megyei rendőrfőkapitány urat.  
Megadja a szót Dr. Pásztor Albert kapitány úrnak, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Dr. Pásztor Albert: Ha az év elején kellett volna beszámolnia, nem lett volna 
túl árnyalt. Az utóbbi időben azonban kiderült, hogy a biztonságról, 
közbiztonságról hagyományosan nem lehet szólnia sem neki, sem másnak. 
Lehetne számokról beszélni, de az embereket nem a számok érdeklik, nem ez 
alapján döntenek arról, van-e közbiztonság vagy nincs. A biztonságérzet nem 
csak az objektív adatokon múlik. Ha félnek az emberek az őket körülvevő 
világtól, akkor nem érezhetik biztonságban magukat. Ma sajnos vannak 
félelemre okot adó körülmények, embercsoportok tartanak egymástól joggal és 
alappal.  
A közterületi jelenlétet növelni szükséges. A közterületek biztonságát garantálni 
kell. Október 1-jétől várhatóan megalakul a készenléti rendőrség miskolci 
osztálya 148 fővel. Bízik abban, főkapitány úr is hozzájárul majd ahhoz, hogy a 
készenlétiek szolgálatuk egy részér Miskolc illetékességi területén végezzék. A 
helyzetet javítja, hogy polgári fegyveres őrök veszik át június 1-jével a 
rendezvénybiztosításokat. Hátrányos helyzetűekből választották ki azt a 20 főt, 
akik polgári fegyveres őri képzést fognak kapni. Bízik abban is, hogy az Út a 
munkához program révén minél hamarabb településőröket foglalkoztathatnak. 
A februári esemény után a miskolciak összefogását és személye melletti kiállást 
ezúton köszöni.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
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Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Februárban Miskolc közbiztonsága a figyelem középpontjába 
került.  Akkor érzik magukat az emberek biztonságban, ha az életkörülményeik 
is biztosak, de ez már a rendőrség munkáján túlmutat, hiszen az egész 
gazdasági helyzet instabil. Sokat várnak a készenléti rendőrség állandó 
jelenlététől. Ez 2009. második felétől várható. Jó lett volna, már hamarabb is, 
de bízik benne, hogy ősztől a hatékonyságot is tapasztalják majd. Az emberek 
akkor érzik a közbiztonságot, ha rendőrt látnak az utcán. 
 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A rendőrkapitányság 
munkájáét akkor lehet helyesen megítélni, ha országos környezetbe helyezik a 
tevékenységet. A beszámolóból idéz, miszerint a városi létforma milyen tipikus 
bűncselekményeket vonz. A peremre szorult társadalmi réteg a bűnöző 
életmódra rendezkedett be. A nagyvárosi ismeretlenségbe burkolózás a 
prostitúció és a kábítószer terjedését indukálja. A fentiekből törvényszerűen 
következik a vagyon elleni bűnözés. A rendőrség nem önkormányzati 
rendőrség és nem is jogalkotó szerv. A rendőrség egyedül nem képes a 
megváltozott körülményeken úrrá lenni. A rendőrség működéséhez igenis 
biztosítani kell a személyi és a tárgyi feltételeket. A nyugállományba vonult 
vezetők hiányát megérzi a szervezet. Az elmúlt időszakban olyan lehetetlen 
helyet alakult ki, miszerint a megváltozott körülményekre nem reagált a 
jogalkotás. Sajnos a környező településekről is beszivárognak a városba a 
bűnözök. Szervezett bűnözésről nincs szó, ez pozitívum. A látható rendőrség 
kérdése sokszor felvetődik, mert tény, az emberek akkor nyugodtak, ha 
tapasztalják a rendőri jelenlétet a közterületeken. Az is tény azonban, hogy nem 
lehet mindenhova rendőrt állítani. A kérdés, mit tesznek ők, hogy csökkenjen a 
bűnelkövetések száma. Sajnos sok esetben a közömbösség és a félelem az 
akadálya annak, hogy a tetteseket elkapják, az ügyeket felderítsék. Így a 
tisztességtelen embereknek teremtenek lehetőséget a bűnelkövetésre. A család 
felelősségét említi a gyermekkori és fiatalkorú bűnözés kapcsán.  
Megköszöni, hogy a rendőrség a felvilágosító programban is részt vesz. Kiemeli 
a DADA programot.  
Az anyagi és erkölcsi támogatás a jövőben is szükségszerű. Megköszöni a 
rendőrség éves munkáját.  
 
Dr. Hardonyi András: A közelmúltban tartottak a vár környékieknek egy 
lakossági fórumot a közbiztonságról. A közbiztonság romlásához többek között 
az ún. hétvégi események járulnak hozzá. Ezek alatt a kocsmai eseményeket 
és a különböző rendezvények utáni vandálkodást érti. A Honfoglalás parkban 
hasonló a gond, kibővítve a játszótérrongálással, műtárgyak rombolásával. A 
város más területéről csapatban érkeznek ide a vandál, részeges fiatalok. A 
kutyások és nem kutyások állandó harca tovább fokozza a probléma 
súlyosságát. Kéri, hogy hétvégén fokozottan járőrözzenek az említett 
területeken.  
 
Fodor Zoltán: Ha egy mondatot mondhatna csak, akkor annyi lenne, hogy 
köszöni Dr. Pásztor Albert és csapata munkáját. Tavaly novemberben a négy 
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avasi képviselő nevében felkereste Dr. Pásztor Albert urat és abban kérte 
segítségét, hogy adjon létszámot egy nagy volumenű szondázáshoz. Ezt a 
segítséget megkapta, sőt Dr. Vereckei Csaba is pozitívan állt az elképzeléshez. 
Decemberben az Avast kétszer leellenőrizték a bevetési alegység 
közreműködésével. Az eredmény pozitív volt, még egy hónappal később is 
emlegették az ott élők. Az ellenőrzés időpontját senkinek nem árulták el, a 
titkosságban volt a siker záloga.  
Megköszöni a rendőrség támogatását. Külön köszöni Dr. Vereckei Csabának, 
hogy az avasi polgárőrség rendezvényén megjelent.  
Szokták kérdezni tőle, miért lett polgárőr, miért szereti rendőröket. Jobban 
szereti, ha a fegyver az ő kezében van, mintha rá fogják.  Úgy gondolja, 
féljenek azok, akiknek vaj van a fülök mögött, ne a tisztességes állampolgárok 
rettegjenek.  
 
Bazin Géza: A diósgyőri rendőrőrs munkáját megköszöni. A statisztika és az 
emberek biztonsága valóban nem esik egybe. A polgárőrséget minél jobban be 
kell vonni a munkába. Perecesen ez jól működik. A polgárőrök gyakran saját 
gépkocsijukat is szolgálatba állítják. A térfigyelő kamerák bővítését javasolja.  
 
Lenártek András: A mindenkori igények és lehetőségek között jelenleg a 
rendőrség áll a legrosszabbul országos szinten. Nem új jelenség ez, évek óta 
tartó folyamatról van szó. Évek óta jelentős anyagi és személyi gondokkal 
küzdenek. Ezért talán irreálisak is az itt elhangzott kérések. A rendőrség 
munkáját mindenképpen erősíteni kell. Az költői kérdés, hogy ez mikor 
következik be, de a javításon munkálkodhatnak addig is. A lakosság 
rendőrséggel történő kooperációja például jó irány. Az utcai rendőri jelenléten 
túl a prevenciót is fontosnak tartja. Nagy szerepet játszanak a jogszabályi 
szankciók is az elkövetések számának alakulásában, nevezetesen arról van 
szó, hogy ezek a szabályok mennyire rettentik el ez elkövetőket. Ezért tartja a 
három csapás törvény elfogadását fontosnak. A városban vannak olyan 
krízisterületek, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Lyukót említi 
példaként. Le kell ezeket a területeket határolni és meg kell akadályozni, hogy a 
bűnözés továbbterjedjen. Úgy látja, a szipus fiatalok aránya egyre nagyobb. 
Tényleg ez a tendencia? 
 
Zámbó Tiborné: A rendőrség munkáját megköszöni. A diósgyőri rendőrőrs a 
választókerületében van elhelyezve, de igen nagy területet látnak el. A rendőrök 
lelkesen és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Kéri kapitány urat, amennyiben 
van rá lehetőség, a rendőrőrs fejlesztésére fordítsanak. Pusztai Tamás úr 
nyugdíjba vonul, ezúton munkáját megköszöni. Komlóstetőn fokozott 
ellenőrzést kér az intézmények környékén.   
 
Szebeni Péter: Nem önkormányzati kérdés, de amíg az Országgyűlés nem ad 
több pénzt, nem szigorítja a jogszabályokat, addig a miskolci kapitányság 
munkája sajnos kevés a jelentős változásokhoz. Nem alternatíva a rendőri 
munka helyi önkormányzati rendeleti szabályozása, törvényekre van szükség. A 
Széchenyi utcán a fiatalok esténként üveggel a kezükben járkálnak, pedig ez 
tiltott. Olyan, mintha kocsma lenne a főutca. Ugyanez a jelenség tapasztalható 
a Hősök terén is, kibővítve azzal, hogy még a vízipipa is ott van majdnem 
minden bandánál.  
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A közlekedési szabálysértések is megszaporodtak. Az egyirányú utcát 
sajátosan értelmezik az autósok. A mellékutcákat pedig egyesek 
versenypályának használják. A gyalogátkelőhelyeket sem tartják sok esetben 
tiszteletben az autósok. A József úti óvodánál sárga villogó lámpa jelzi a 
fokozott gyalogos közlekedést, de sajnos a villogáson kívül ez más hatással 
nincs az autósokra. A VIAN és az Ifjúsági Ház környékén hétvégi, esti 
rendezvények után a fiatalok hangoskodnak és vandálkodnak. A rendőri jelenlét 
nagyon fontos, ha nem érzik a lakosok a fizikai rendőri jelenlétet, nem érzik a 
biztonságot sem.  
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Megköszöni a rendőrség 
munkáját. Tisztában van azzal, hogy a rendőrök mindent megtesznek a helyzet 
javulásáért. Kapitány úr év eleji bátor kiállását külön köszöni. A közbiztonsági 
helyzet a statisztikai adatok szerint javult, de az emberek mindennapi élményei 
mást mutatnak. Az állampolgárok számára a biztonság a legfontosabb. Jogos 
igény az állandó rendőri jelenlét és a térfigyelő kamerák bővítése. Sajnos az 
állampolgároknak van okuk a félelemre. Az államnak, a kormánynak kellene 
olyan jogi körülményeket teremtenie, ami visszatartó erővel bírna a 
bűnelkövetéstől. A KDNP ezért támogatja a három csapás törvény 
megalkotását. A probléma összetett. Magyarországon gazdasági, társadalmi és 
erkölcsi válság van. Miskolc az egyik leghátrányosabb régióban található, a 
bűnözésre való hajlam is talán itt a legnagyobb. A rendőrség a problémát 
egyedül nem tudja megoldani. A családban és az iskolában dől el nagyon sok 
minden. A nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet. A bűnt jobb volna 
megelőzni, mint utólag büntetni. A bűnmegelőzés az iskolai oktatásban is fontos 
volna. A tananyag részét kellene képeznie a bűnmegelőzésnek. Ha kérik az 
iskolák, a rendőrség minden eseten kimegy és részt vesz az oktatásban. A 
bűnmegelőzés mellett az elrettentés is fontos.  
 
Cseh László: A Megyei Polgárőrség alelnökeként és városi polgárőrvezetőként 
napi kapcsolatban áll a rendőrséggel. BAZ megyében 9000 polgárőr, Miskolcon 
450 polgárőr segíti a rendőrség munkáját. A rendőrség oktatással segíti a 
polgárőrség munkáját. Jelenleg egy terepjáró érkezésére várnak. Ha sikerülne 
a terepjárót megszerezni, az eddig nehezen megközelíthető területek is 
elérhetővé válhatnak. Bízik benne, hogy a rendőrség és a polgárőrség a 
jövőben is hatékony együttműködő munkát fog végezni. 
 

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

Balogh Zoltán: Sportolóként nem egy rendőr van az ismeretségi körében és a 
családban is vannak rendőrök. Egy szolgálat 12 órás, amelyben 2 perc pihenő 
sincs. Ráadásul a jelentéseket is meg kell írniuk. A határőrségtől átjött rendőrök 
nem eléggé képzettek. Anyagi és erkölcsi megbecsülés nincs a rendőrök 
irányába. Svédországban nincs felelősségre vonás a felettestől, hanem ott a 
rendőr mond igazat. Ezt kell Magyarországon is visszaállítani törvényileg is és 
levezényelni az alsóbb szintekig. Probléma, hogyan tud a rendőr normálisan 
étkezni a 12 órás szolgálatban. A mosdók is szörnyű állapotban vannak.  
 
Bartha György: Örömmel tájékoztatja a közvéleményt, hogy 
kezdeményezésére a dél-Kiliánban megalakult a polgárőrség. A diósgyőri 
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rendőrőrs és a polgárőrök munkáját megköszöni. Kéri, vizsgálják meg, hogyan 
lehetne a rendőrőrs elhelyezésének színvonalán javítani.  
 
Kovács Józsefné: Megköszöni a rendőrségnek a prostitúció felszámolásáért 
tett fáradozását. Kéri, még fokozottabban ellenőrizzék a Selyemrét területét. 
Kéri továbbá ne csak a prostituáltakat, a futtatókat is igazoltassák. A Szinva 
utca több lakosa Strassburgba írt levelet, amelyben az önkormányzatot és a 
rendőrséget is tehetetlenséggel vádolják a prostitúció felszámolása 
témakörében.  
A polgárőrség megalakult Selyemréten is, de kevesen vannak. Kéri az ott élő 
állampolgárokat, csatlakozzanak a polgárőrökhöz.  
 
Riba Istvánné: A 20. választókerület közbiztonság szempontjából a 
legrosszabb helyen szerepel, hiszen Lyukó és a számozott utcák is ide 
tartoznak. A bűnözésen túl a magánházas területen folytatott életmód keseríti 
az ott élők mindennapjait.  A koncentrált jelenlétnek örül. A segélyosztás napján 
a kocsmák környékén megjelenik a vandálkodás, hangoskodás. Ezeken a 
napokon különösen kéri a fokozott járőrözést. A rendőrség munkáját ezúton 
megköszöni.  
 
Dr. Tompa Sándor: Nagy-Diósgyőr területén két rendőrőrs is működik, 
amelyek színvonalas munkát végeznek. A diósgyőri rendőrőrs mai 
követelményeknek megfelelő elhelyezése sürgető feladat. A technikai feltételek, 
például térfigyelő kamerák kiépítése Diósgyőrben is szükségszerű. A lakosság 
látható rendőrséget igényel, jelenleg reagáló típusú rendőrség működik. A 
Parlament előtt van a közrend- és közbiztonságról szóló törvényjavaslat, amely 
újabb lehetőséget nyit majd meg a közterület-felügyelet és biztonsági 
szolgálatok számára. Ezért a pályázati források bevonásával, kormányzati 
támogatással a térfigyelő rendszerek bővítését reméli. Az Újgyőri főtérre 
fordított figyelmet megköszöni. A körforgalomban reggel rendőr irányítja a 
forgalmat, hogy be lehessen jutni a városba.  
 
Sebestyén László: Megköszöni a rendőrség munkáját. A 17. sz. 
választókerület problémáiról szól. A vagyon- és személy elleni 
bűncselekmények okozzák a legtöbb gondot, a vandalizmusról és a 
hangoskodásról nem is beszélve. A Bábonyibérc, a Galagonyás, a Pacsirta 
utca vége, az Árok utca vége és a Feszty Árpád utca vége ilyen problémás 
területek. A volt tüdőszűrő épülete is problémás, erről már többször szólt. Bízik 
benne, hogy a 10 db laptop jó szolgálatot tesz. Sajnos a laptopok átadása nem 
úgy történt, ahogy azt szerették volna.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót Dr. Pásztor Albert 
kapitány úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Dr. Pásztor Albert: A támogató szavakat megköszöni. A létszámhiánnyal 
kapcsolatban elmondja 10 fő szülési szabadságon van, a tényleges 50 fő a 
valódi hiány. Jelenleg az a baj, semmi nem motiválja a rendőröket maradjanak 
az aktív állományban, anyagilag sem éri meg maradni. A legnagyobb támaszuk 
a polgárőrök. Miskolc és a környező települések helyzete eltérő. A Honfoglalás 
park, a vandalizmus orvoslásra vár, de nem biztos, hogy a szükséges erő 
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ehhez rendelkezésre áll. Hozott pár darab közterületi szolgálatról szóló 
szolgálati naplót, amit a képviselők figyelmébe ajánl.  Az állandó gyalogos 
rendőri jelenlétet nem tudják biztosítani.  
Dr. Vereckei Csaba főkapitány úr a köztársasági elnöktől kapott lovagkereszt 
kitüntetést. Ő a kapitány egyébként.  
A minimális források a működéshez biztosítottak. A minőségfejlesztéseket 
önkormányzati és egyéb adományokból tudják megvalósítani. A napi működési 
kiadásaikat is gyakran pénzadományokkal segítik.  
A szipuzás nem ütközik semmibe. A szerves oldószerek a szervezetet 
tönkreteszik, sokszor vissza nem fordítható agykárosodás az eredmény. A 
vasgyári rendőrőrsre is betörtek a közelmúltban és elloptak egy bűnjelként 
lefoglalt kerékpárt. Éjjel nem is tartózkodik senki a rendőrőrsön, mert kint 
vannak területen, szolgálatban a rendőrök.  
A Széchenyi utcába visszatért az éjszakai élet, ami egyfelől jó, másfelől tényleg 
azzal is együtt jár, hogy részeges fiatalok bandáznak esténként a területen. A 
vízipipa nem tilos, nem büntethető a használata, kivéve, ha hasist használnak. 
A forgalom fegyelmezettebb, mint évekkel ezelőtt, köszönhető a szigorúbb 
szabályozásnak és a zéró toleranciának. Miskolcnak jelenleg egy traffipaxa van, 
de országos szinten bővítik a készülékek számát.  
Úgy gondolja kitűnt, nem él a számok bűvöletében, számára is az a döntő, az 
emberek hogyan érzik magukat. A nevelésben a rendőrség részt vesz, iskolai, 
óvodai rendezvényeken megjelennek, előadásokat tartanak. A 12 órás 
szolgálatban is jár pihenőidő. Hideg élelmezési csomagot kapnak a rendőrök, 
nyáron hideg ásványvizet is. A határőrökkel nincs olyan gond, ami elhangzott 
Balogh Zoltán képviselő úr hozzászólásában.  
Ma Magyarországon alanyi jogon bárki lehet prostituált. A korlátozás abban 
van, hogy nem mindenütt ajánlkozhat fel. Ezek az úgynevezett védett övezetek. 
Ha van türelmi zóna, csak ott lehet folytatni a prostitúciót. Ha nincs, akkor a 
védett övezeten kívül bárhol. Sok eljárást indítottak ilyen ügyben. Sok esetben 
nem csak pénzbüntetés, hanem elzárás a büntetés. Az a baj, hogy addig nem 
folytatják az iparűzést, amíg be vannak zárva, de ez idő alatt is jön a bezárt 
prostituált helyett más vásárosból másik prostituált. A zavartalan ügymenet a 
lényeg a striciknek, ők nem gerjesztik a konfliktust, ezért nehéz velük szemben 
fellépni. Önmagában, hogy jelen van, az nem bűncselekmény, maximum 
igazoltatni tudják.  
Legrosszabb helyzetben valóban Riba Istvánné körzete van. Sok esetben a 
lakást egyszerűen elhagyják az emberek. Segélyosztáskor városszerte fokozott 
erővel vannak jelen.  
Az Újgyőri főtér forgalomirányítása nem menne a megyei rendőrség segítsége 
nélkül. Reggelente egy órás jelenlét kell a forgalom zavartalan haladásához.  
A Galagonyás problémája adott, tüneti kezelést tud ígérni, végleges megoldást 
nem. A tüdőszűrő volt épületében valóban hajléktalanok tanyáznak, ők ismert 
figurák, de sorsukat nem a rendőrség fogja megoldani.  
 
Polgármester: Megköszöni az időnkénti erő felett végzett munkát. Nem csak 
Miskolcról van szó, 37 települést lát el a városi rendőrség. A közelmúltban 
Perecesen részt vett kapitány úrral egy fórumon. Kapitány úr itt felhívta a 
figyelmet arra, hogy a bűnözési stílus is változik. A fémlopások helyett a 
besurranásos lopások szaporodtak el. Akkor is be kell zárni a házat, ha csak a 
hátsó kertbe mennek ki, mert ennyi idő is elég egy bűncselekmény 
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elkövetéshez. A polgárőrség munkáját külön köszöni. Új megoldásokra is 
szükség van a bűnüldözés területén. Tilburg városa segít abban, hogy Lyukó 
egészére milyen koncepciót érdemes kidolgozni. Mesélték, hogy ott arab 
személyek ablakokat keretestől loptak el és értékesítettek. Azért felismerték, ez 
nem is olyan távoli Miskolc helyzetétől.  
Kéri, nézzék át, milyen rendeletalkotással tudják segíteni a szigorúbb 
szabályozást, akkor is, ha esetleg kiderül nem helyes ez a szabályozás és 
később az AB megsemmisíti ezt, de addig is nyernek pár évet.  
Megköszöni Dr. Pásztor Albertnek és Dr. Vereckei Csabának a részvételt az 
ülésen. Megadja a szót Dr. Vereckei Csaba főkapitány úrnak.  
 
Dr. Vereckei Csaba: Rendőri pályájának csúcsát jelenti a kitüntetés, ami a 
megyében élők elismerését is jelenti számára. Megköszöni a támogatást, amit 
eddigiekben is a rendőrség irányában tanúsítottak.  
 
Szilágyi Gizella: Ügyrendi hozzászólásában meghívást tolmácsol a 
képviselőtestületnek az Értük, Velük, Együtt Egyesület részéről érkezett. 
Mindenkit szeretettel várnak az ebédszünetben az Ifjúsági és Szabadidőházba.  
  
Polgármester: Ebédszünetet rendel el.  
 

--- ebédszünet után --- 
 

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

 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése öt évvel ezelőtt, 2004. 
márciusában fogadta el Miskolc Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját 
és a stratégia Cselekvési Programját. A cselekvési program előre 
meghatározott időszak - a stratégiában elfogadott 2 év - feladatait határozza 
meg. Ezt követően az elvégzett munkáról a képviselőtestület közbiztonsági 
tanácsnokának beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. Jelen 
előterjesztés a 2007-2008. év cselekvési programjának a beszámolóját és a 
következő két év (2009-2010.) cselekvési program tervezetét tartalmazza. 
A napirend előterjesztője: Nyírő Pál közbiztonsági tanácsnok úr. Megadja a 
szót, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Nyírő Pál: 2004. márciusában fogadta el a testület a bűnmegelőzési stratégiát. 
Sok olyan dolog történt azóta, amiről számot kell adni. Az előterjesztés két nagy 
részre osztható. Az első részben a személyi, szervezeti feltételeket mutatták 
be. Az együttműködő partnerekről is itt szóltak. Nagyon fontos a stratégiai 
beszámolóban a bűnmegelőzési, felvilágosító munka. A városi televízió 
munkatársainak, a MINAP újságnak köszönetet mond a bűnmegelőzési 
események kommunikálásában történt részvételért. A Közgyűlés támogatását 
is köszöni. A pénzfelhasználás szigorúan ellenőrzött. A stratégiának van egy 
olyan része, amelyben a 2009-2010-es feladatokat határozták meg.  
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Polgármester: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Jogi Bizottság ülésén elhangzottak tükrében nem tud 
konstruktívan hozzászólni. Megdöbbenve értesült arról, hogy sem a 
közbiztonsági tanácsnok, sem egyéni képviselők a városőrség közbeszerzési 
pályázatáról nem értesültek. Ha be is tartották a szabályokat, azért az egyéni 
képviselőket, a közbiztonsági tanácsnokot és a Jogi Bizottságot meg kellett 
volna kérdezni. Ehelyett a Holding, mint sokadik hatalmi ág házon belül 
elintézte ezt az ügyet és most sürgősséggel került az asztalukra. Nem az a 
baja, hogy megbíztak egy gazdasági társaságot a feladat ellátásával, az a baj, 
az egyeztetéseket nem folytatták le.  
 
Lenártek András: A mezőőrök munkájának elemzését is tartalmazza az anyag. 
Szerinte elég keveset szántak erre a témára, többet érdemelne. Ahol a 
mezőőrök fejtik ki tevékenységüket, a továbbiakban is kritikus területek lesznek. 
Tegnap előtt a fogadóóráján a Selyemrétről keresték fel az ott élő 
állampolgárok. Kollégiumok, MÁV rendelő, templom, uszoda található ezen a 
területen. Tarthatatlan, hogy bizonyos gyanús elemek ott italoznak, ücsörögnek. 
Az ott élők térfigyelő kamerák kihelyezését kérik. Dr. Tompa Sándor hívta fel a 
figyelmet arra, hogy jobb feltételekkel lehet a közeljövőben ilyen kamerákhoz 
hozzájutni.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Nyírő Pál 
közbiztonsági tanácsnoknak, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Nyírő Pál: A mezőőri szolgálat Miskolcnak és a környező mezőgazdasági 
területeknek egyaránt hasznos és fontos eleme. Amikor létrehozták a 
szolgálatot alapvetően a közterület-felügyelethez rendelték. Az élet 
bebizonyította, ez kevés és tovább kell haladni. A lehetőségekhez képest a 
létszámot bővíteni kell. A közeljövőben induló településőrség erősítést jelent. 
Selyemréten a probléma ismert. Az IVS-ben is szerepel, hogy nem csak a 
belvárosban helyeznek ki térfigyelő kamerákat. Akkor hasznosak a kamerák, ha  
rendőri segítség is jár hozzá, hiszen adatrögzítésre csak a rendőrségnek van 
jogosultsága.   

 
Polgármester: A városőrség közbeszerzési pályázatával kapcsolatban 
elmondja, hogy valóban hibát követett el a szoros határidő miatt és ő kérte fel a 
Holdingot a pályázat kiírására. Azóta tanácsnok úr is véleményezte, aki 
megkérte arra, hogy a jövőben ilyen hibát ne kövessen el. Enyhe mentség, 
hogy egy felmérés szerint a városőrséget az avasiak pozitívan fogadták és 
szeretnék, hogy a továbbiakban is működjön a szervezet a városrészen. 
Zárt ülést rendel el. 

 21 



--- zárt ülés után --- 
 
1. napirend tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatást érintő önkormányzati 

rendelet módosítására  
 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester         
 
Polgármester: Megadja a szót Korózs András úrnak, a MIHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatójának, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Korózs András: A táhőszolgáltatásról szóló, jelenleg is hatályos törvény 
rendelkezései szerint is a közüzemi távhőszolgáltatás kötelezettje a helyi 
önkormányzat. Az önkormányzat állapítja meg a hatósági díjakat is. Az AB 
döntésében a MÉSZ 30.§. (11) bekezdését hatályon kívül helyezte. 
Szükségessé vált a távhőszolgáltatás szabályainak áttekintése. A mostani 
előterjesztés ezen feladatnak tesz eleget.   
Tájékoztatja a testületet, előterjesztői módosító indítvány került kiosztásra. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 4 igen, 0 nem és 1 

tartózkodó támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 7 igen, 0 nem és 

2 tartózkodó támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Dr. Simon Gábor: A bizottsági ülésen akik úgy döntöttek, nem támogatják 
az előterjesztés elfogadását, az AB döntését nem kívánják végrehajtani.  

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Azért tudja Dr. Simon Gábor szavait értelmezni, mert a Jogi 
Bizottság ülésén részt vett. Azt jobban tudta volna értékelni, ha az 
alkotmányellenes rendelet megalkotását nem támogatja annak idején képviselő 
úr. 2003-ban tiltotta meg a Közgyűlés a távhőről a leválást. Nem lehet csak 
tulajdonosi szemlélettel szólni. A leválás mellett is lehet érvelni. Van olyan levált 
társasház is, ahol a hibákat is lehet látni. Egy azonban biztos, jogtalan 
eszközökkel nem lehet senkit a szolgáltatás igénybevételére kötelezni. 
Környezetvédelmi csomagolásba öltöztetett félelem az, hogy ha sokan hagyják 
ott a távhő rendszerét, akkor a drágulás komoly gondokat okoz majd. A leválási 
szándékot sok esetben így is a drágaság indukálja. Nem lehet tudni, hogy 5-10 
év múlva mi lesz a távhő sorsa. Lehet alternatív lehetőségek lesznek addigra. 
Örül annak, hogy kísérleteznek biomassza erőművel, de szerinte ez kis 
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arányban tudna csak megjelenni a piacon. A nagy áttörést a fűtőmű 
megvásárlásától várják. Igaz-e az, hogy még a mai napig sincs a város 
tulajdonában a fűtőmű? A levegőtisztaság védelméről szóló rendelet 
kifejezetten ellehetetleníti a leválást. Ez a jogszabály nem járta még meg az 
Alkotmánybíróságot, de szerinte ez is magasabb szintű jogszabályt sért.  
 
Dr. Tompa Sándor: A városban távhőszolgáltatás van, nem jobboldali, vagy 
baloldali, hanem csak egyfajta, politikamentes távhőszolgáltatás. Közel 30.000 
miskolci lakásban van ez a fajta hőszolgáltatás. Műszaki megoldások vannak, 
pénzügyi háttérrel és nem jobb, vagy baloldali megoldások. Az új megoldásokat 
kereső lehetőségeket támogatják. A MIHŐ szakembereivel több fórumon is 
részt vett, mert jó odafigyelni arra, hogy a leválási kezdeményezés mögötti 
ígéretek mit takarnak. Az eddigi lehetőségek (korábban a MIHŐ által indított 
fűtéskorszerűsítési támogatás, a panelprogram együtt a fűtéskorszerűsítéssel) 
igazi orvosságok a hőfogyasztás csökkentésére. A kormánynak is vannak 
eszközei és működnek is. Az Áfa átsorolás során a 15%-os kategóriába került a 
távhő. A gázáremelésnél a kormány elhatározott szándéka, hogy a 
nagyfogyasztók számára kedvezményesebb gázárat állapít meg. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ÖKO Program nyitva áll, a határidőt 
meghosszabbították. A kormány az energiapolitika kapcsán tervezi a különböző 
korszerűsítési struktúrákat egységes támogatási rendszerré alakítani. 
 
Bartha György: Ha engedik a leválást, mi lesz utána? Erről nem beszél senki. 
A bérházban lakók többsége nincs abban az anyagi helyzetben, hogy az 
alternatív lehetőségeket megfinanszírozzák. Műszaki szempontból 
megközelítve a dolgokat, ha leválik egy-két ház a nagy rendszerről, mi lesz 
azokkal, akik maradnak. A társadalmi szolidaritást nem szeretik emlegetni 
egyesek.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A hitelező bankkal folyamatos 
tárgyalások vannak, amelyek még nem zárultak le. A hitelfelvétel nehezebb lett. 
A hitellel kapcsolatos döntések elsősorban Brüsszelben születnek. Az MVM 
meghosszabbította a határidőket, hogy a tárgyalásokat lefolytathassák.  
Megadja a szót Korózs András úrnak, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának, 
reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Korózs András: Dr. Szinay Attila képviselő úr által említett törvénytelen 
eszközök kifejezés rosszul esett neki. A távhő törvény 6.§. (2) bek. C.) pontját 
idézi. Valamennyi képviselő-testület ezt tovább szabályozta helyi rendeletében 
és kijelölte a távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területeket. Juga György 
képviselő úr által emlegetett bezzeg város, Debrecen is. Hosszabb távon az 
alapproblémákat rendezni kell, ezzel egyetért. A földgáz-árarányok 
rendbetétele, uniós elvek szerinti sorolása sokat segítene. 2009. április 27-i 
Magyar Nemzetben megjelent cikk egyértelműen kimondja, hogy ez a 
probléma. A tiltás és az erős szabályozás között van különbség.  
2004. óta lakossági körben egyetlen egyszer volt alapdíjemelés. A 18%-os Áfát 
pozitívan értékeli. Az alternatív lehetőségekkel a földgáz monopóliumát 
csökkentenék.  
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A lakossági fórumok nagyon hasznosak, mert hasznos információkat lehet az 
ajánlatokról megtudni. Jó az is, ha megkérdezik azokat, akik már túl vannak a 
panelprogramon, mi mennyibe került.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat Berekalja Településrészi Önkormányzat 

létrehozására 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-
testület – szervezeti és működési szabályzatában – településrészi 
önkormányzatot hozhat létre.  
Tekintettel arra, hogy új településrészi önkormányzat létrehozására merült fel 
igény, a SZMSZ-t ennek megfelelően módosítani kell.  
Mivel a létrehozandó Berekalja  Településrészi önkormányzat területe a 25. sz. 
választókerületéhez igazodik, az SZMSZ 57. § (2) bekezdésének megfelelően a 
Közgyűlésnek nem kell a lehatárolásról külön határoznia. 
A Berekalja Településrészi önkormányzat tagjainak javasolja az alábbi 
személyeket:  
Elnök:  Dr. Hardonyi András  
Tagok: Dr. Orosz István    

Dr. Horváth Gyula   
Dr. Szinay Attila   
Fodor József  

A Berekalja Településrészi önkormányzat megalakulása miatt változik a 
Diósgyőr Településrészi önkormányzat területi lehatárolása, illetve taglistája. A 
Diósgyőri Településrészi önkormányzat tagjainak javasolja az alábbi 
személyeket:  
Elnök:  Dr. Tompa Sándor   
Tagok: Horváth Ottóné   
  Gál József    
  Vilk Lajosné    
  Dr. Kovács László   
  Nagy Endre    
  Malinákné Ádám Ilona  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 4 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Hardonyi András: Miskolcon 17 részönkormányzat működik. A lakosság 
számára ez a forma az anyagi hozzájáruláson túl összefogásra is lehetőséget 
ad. Döntően családi- és társasházak találhatóak. A környezet megújulása az 
életminőséget fokozza.  
 

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

Sebestyén László: Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció módosító 
indítványt nyújtott be, melyet ismertet.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
3. napirend tárgya: Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az előző Közgyűlésen Dr. Szinay Attila 
képviselőtársa hívta fel a figyelmet arra, hogy a vonatkozó közgyűlési 
határozatban foglaltaknak nem tettek eleget. Az előterjesztés ezt a 
hiányosságot pótolja.  
 
 Fedor Vilmos alpolgármester: Kérdezi Dr. Szalkai Ivánt, Miskolc város 
főorvosát, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 
 
Dr. Szalkai Iván: A miskolci ellátási rendszerben várható változások, hatások 
idézik elő a körzetek felülvizsgálatát időközönként. Nem egyszeri esetről van 
szó. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását 5 igen, 0 nem és 2 

tartózkodó szavazattal támogatta.  
 Dr. Hardonyi András: Az MVHR képviselője részt vett az ülésen. A körzet 

orvos eltartó képességet is figyelembe kell venni. A körzethatár 
módosításakor figyelembe kell venni a kártyák számát is. A vita a 
melléklet, függelék témakörében zajlott. A Közgyűlés bölcsességére bízza 
ezt a kérdést. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Az előterjesztőtől elvárta volna, hogy gazdagabb érveléssel 
álljon elő. Az előző Közgyűlésen valóban jelezte, hogy a döntéssorhoz, aminek 
végrehajtását elkezdték, nevezetesen a rendelők átköltöztetését, hiányzik a 
jogszabályi háttér módosítása. Önkormányzati rendelet és törvény is 
szabályozza a témát. Álláspontja szerint mellékletben kell szabályozni a 
kérdést, mert rendelet részeként ez biztonságot ad. A Jogi Bizottság valóban 
elfogadta a napirendet, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ennél a 
napirendnél ketten voltak jelen csak. Ő maga is késett 5 percet. Sem az SZMSZ 
sem más jogszabály nem engedi meg, hogy a jelenlévő két tag önkényesen 
előrevegye a napirendet, felborítva a kiküldött meghívóban szereplő sorrendet. 
Szakmai aggálya, hogy nem korábban tárgyalták a napirendet, mert akkor még 
jelen volt az érintett körzet doktornője, aki sajnos nem tudott maradni, mennie 
kellett rendelni. Elmondta azonban, hogy nem támogatja a költöztetést, s a 
komlóstetőiek sem. Alpolgármester úr majd megint elmondja, hogy az MVHR-
rel egyeztetett. Egyébként az MVHR álláspontja szerint a Kerpely Antal utcára 
beköltöztetés az egészségház koncepcióban nem szerepelt. A patikanyitás 
szabad lehetősége teremtette ezt a helyzetet. A rendelőkhöz kötődnének így a 
patikák. Az rendben is van, hogy a betegnek nem kell sokat gyalogolnia a 
patikáig, hanem helyben ki tudja a gyógyszert váltani, s a patika még hozzá is 
járul a rendelő fenntartásához. A lakossági fórumokat figyelembe véve a 
komlóstetői betegekkel nem foglalkoztak, ők nem akarják, hogy elköltözzön a 
doktornő. A jogi, szakmai, lakossági akadályok kapcsán eszébe jutott az a 
középkori mondás, miszerint az arannyal jól megpakolt szamár a legmagasabb 
falon is képes átmenni. Úgy látja a falat a városvezetés is átugorja. A 
komlóstetőiek szándékával egyetért, mely népszavazási kezdeményezésben is 
megvalósult, csak formai hiba miatt nem ment végbe. Milyen felhatalmazás 
alapján tárgyalt a városvezetés egyébként az orvossal? Mikor döntött erről a 
Közgyűlés? Úgy gondolja nem a betegeket, hanem az átláthatatlan 
érdekcsoportot támogatják.  
 
Tavaszi Zsolt: A 10. választókerületet is utolérte az egészségház projekt 
elképzelés. Eddig azt gondolta, mivel nem jártas az egészségügyben, 
hagyhatja a szakmára a döntéseket, de most már látja, nem igazán szakmai 
kérdésekről van szó. Azt gondolja, az egészségügyi alapszolgáltatásnak közel 
kell lennie az emberekhez. Ennek a struktúráját már régen kitalálták és a 
betegek megelégedésére működött. Mára eljutottak oda, hogy szolid erőszak 
hatására létrejöttek az egészségház projektek. Az a baj, hogy a betegek, a 
lakosság és az orvosok véleményére nem kíváncsiak. A patika lobbi mentén 
folyik a megvalósulás, amivel nem is lenne baj, ha az érintettek véleményét 
előtte kikérték volna. Véletlenül értesült arról a megbeszélésről, ami arról szólt, 
hogy a Csabai kapui két rendelő felköltözik a Testvérvárosok útjára. Az érintett 
orvosok és Szalkai úr is jelen volt. Egy hónappal ezelőtt megkérdezte, hogy áll 
a dolog és kiderült, hogy a 29-es körzet költözik csak a Semmelweis Kórház 
területére, ami rendben is van, mert így közelebb van az ellátott területhez. 
Tegnap kiderült, hogy két körzet is költözik, de a 26-os körzet is terítéken van. A 
két körzet beköltöztetésével még egyet is értene, de a 27-sel semmiképpen.  
Hétfőn két rendelő beköltözik az új helyére, de a rendelet mellékletében a régi 
cím szerepel. Kéri a 27-es körzetet hagyják ott, ahol van.  
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Csutorás Géza: Komlóstetőn a lakossági fórumon részt vett, de nem kért szót, 
nehogy politikai tartalma legyen. A lakosság érezhette, milyen érzés lehet 
ellenzékben lenni. A hatalom fent ült a pódiumon és igyekezett lenyomni a 
nagyszámú közönség torkán a dolgokat. A főorvos úr hozzászólása nem volt 
szimpatikus, majdnem kifütyülték.  Sokan szóltak a költöztetés ellen, hiszen a 
közlekedés sem jó. Jó lenne ilyen esetekben először a lakosság véleményét 
megkérdezni.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A demokráciának vannak játékszabályai. 
Ha egy bizottsági ülés kettőkor kezdődik, akkor ott kell lenni. Az arannyal 
megrakott szekérrel kapcsolatban minden olyan gondolatot visszautasít, ami 
gazdasági visszaélés látszatát kelti. Létrehoztak valamit, ami működik, lehet ez 
az ellenzéknek nem jó. Amit Tavaszi Zsolt mondott, nincs ilyen, nem 
engedélyezte és főorvos úr sem írta alá. Csutorás Géza úr figyelmét elkerülte 
bizonyára, hogy az előző Közgyűlésen Dr. Tompa Sándor képviselő úr 
elmondta, hogy a lakossági fogadóórán elhangzott közlekedési problémát már 
orvosolták. A melléklet, függelék vonatkozásában felkéri a Jegyzői Kabinet 
főosztályvezető helyettesét fejtse ki véleményét.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót a Jegyzői Kabinet 
főosztályvezető helyettesének.  
 
Dr. Kovács Péter: Szeretne pártatlan maradni ebben a témában. A jogalkotási 
törvény nem szabályozza a különbséget függelék és melléklet között. A helyi 
rendeletalkotás is használja mind a kettőt. Az orvosi körzetek vonatkozásában a 
helyi önkormányzatok egy része mellékletet a másik része függeléket használ, 
sőt vegyes megoldások is vannak. A többség mellékletet használ. Más a 
helyzet megyei jogú város és más egy 1000 fős város esetében. Véleménye 
szerint mind a két megoldás jó. Arról kell dönteni, hogy rendeletet módosítanak 
majd a jövőben adatváltozáskor, ami nagyobb garancia, vagy ezt csak átvezetik 
a függeléken a közgyűlési döntés után.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót Dr. Szinay Attilának személyes 
érintettség okán. 
 
Dr. Szinay Attila: Alpolgármester úr is téved. Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
úr szót kért, mint képviselő és alpolgármester úr ezután zárta le a vitát, amit 
nem lett volna szabad. A következő 5 perces felszólása következik. Károsnak 
tartja, amit Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr csinál. Ha nem ért hozzá, akkor 
legalább csendben végig kellene néznie, ahogy valamennyien próbálják a 
problémát megoldani. Közgyűlési vitába hívni egy hivatali dolgozót nem etikus. 
Mellesleg gratulál, mert főosztályvezető helyettes úr sikeresen kitért a válasz 
elől. Ha alpolgármester úr példálózni akar, akkor nézzen utána rendesen a 
témának. 1988-ban egyébként az igazságügy miniszter irányelvben tisztázta a 
függelék, melléklet kérdését. A háziorvosi körzetekkel rendes jogalkotás 
részeként kell bánni. Nem lenne jó, ha sürgősséggel döntenének a háziorvosi 
körzetek átvezetéséről. Nem beszélt arról alpolgármester úr, hogy a szakma, a 
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komlóstetőiek hogyan fogadták a helyzetet. Nem hinné, hogy a város 
gazdálkodását a rendelők helyben hagyása borítja fel. Alpolgármester úr 
valószínű majd a zárszóban mond valami szemenszedettséget és viszi elől a 
zászlót, de arra nem Komlóstető van írva.  
 
Tavaszi Zsolt: Csak a tisztázás érdekében kéri, ha a választókerületét érintő 
átszervezésről egyeztetések folynak, akkor őt is vonják be. Lehet Tasnádi úr 
nem volt tegnap kompetens tájékoztatni, egyeztetni szeretett volna, de ez 
sajnos nem jött össze. Határozottan azt jelezte, hogy hétfőtől az a két körzet az 
új helyén elindul, akkor ezek szerint ez megállt. Az előkészítő munkáról akkor 
sem volt fogalma. A 26. körzetből a Vöröshadsereg útját javasolja kivenni, talán 
idejétmúlt már. Miközben eladott a város egy ingatlanrészt a kórház szélében 
patika céljára, eközben az SZTK-ban bezárt a gyógyszertár. Mi a cél ezzel?  
 
Szűcs Erika: A folyamat elején jelen volt. Olyan dolgok hangzottal el, melyek 
nem igazak. Azzal a koncepcióval, hogy egészségház jellegű alapellátó 
centrumok jöjjenek létre az orvosok képviseletében az MVHR kereste fel az 
önkormányzatot. Térképen mutogatták végig az elképzeléseket. 30 évvel 
ezelőtt még nem volt gyógyszerész lobbi, mégis az Avason úgy van kialakítva a 
rendelő, hogy van mellette gyógyszertár is. Valószínű szakmailag ez indokolt. 
Az alapellátás akcióit, lehetőségeit is az emberekhez közel kell vinni. A lényeg, 
hogy a háziorvostól kelljen minél kevesebbet menni az egészségügyi ellátás 
következő lépcsőjéig. Ehhez új infrastrukturális környezethez is szükség van. 
Azt kell szem előtt tartani, hogy ezen keretek között hogyan lehet a lakosság 
érdekeit szolgálni. Az egészségügy strukturális átalakítása komoly vitát jelent. 
Ha egy épületben megtalálható az alapellátás, szakrendelés és gyógyszertár, 
erre azt mondani, gyógyszerész lobbi és nem az emberek érdeke, kicsit furcsa, 
hiszen 30 éve is így alakultak ki ezek a tömbök.  
 
Dr. Hardonyi András: Büszke arra, hogy az Egészségügyi Bizottságban 
kizárólag szakmai munka folyik. A Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Egyesülés 
felnőtt- és gyermekorvosi szekció vezetője állandó résztvevője az üléseknek. A 
gyógyszer lobbival kapcsolatban elmondja, orvosok is megkeresték azzal, 
szeretnének egészségházat létrehozni. Tavaszi Zsolt képviselő úrral nem 
vitatkozik, mert elmondta Rivasz-Tóth doktornőnek is, nem költöznek az 
Avasra. A Misek Kft. létrehozásakor az Egészségügyi Bizottság alaposan 
végignézte az alapító okiratot, a tevékenységi kört. Észrevette, a tevékenységi 
körből hiányzik a gyógyszertár. A gyógyszertár pozitív irányba viheti el a 
kórházat. Örül annak, hogy az MVHR a 10. évfordulójuk alkalmából kitüntette 
őket. Miskolc 59 millió 400 ezer forinttal támogatja az alapellátást.  
 
Sebestyén László: A rendelőt megnézték, beszélgettek a betegekkel, az 
orvossal. A rendelő teljesen rendben van. Sem a betegek, sem a háziorvos 
nem kívánt átköltözni. A szakrendelésre nem olyan egyszerű átmenni, hiszen 
oda külön időpontot kell kérni, tehát nem igaz az, hogy egy időben, egy helyen 
lehet az alapellátást, szakellátást igénybe venni.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A vitát akkor most lezárja. Megadja a szót Dr. 
Mokrai Mihály alpolgármester úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Érdemben nem kíván reagálni. Tavaszi 
Zsolt képviselő urat a jövőben tájékoztatni fogja a körzetét érintő változásokról.  
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a hosszú távú Közlekedési Koncepció 

felülvizsgálatára  
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A 2004. évben jóváhagyott hosszú távú 
Közlekedésfejlesztési Koncepciót a felülvizsgálat során aktualizálták. 
Feltüntették az időközben elkészült hálózatokat és kiegészítették az új hálózati 
infrastruktúra elemekkel (É-D-i villamos vonal, elővárosi vasútközlekedés). Az 
egyes korábbi hálózati kapcsolatokat pontosították (centrum autópálya 
csomópont bevezető szakasza, D-i tehermentesítő út nyomvonala). 
A hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepció tervét a megvalósíthatóság 
szempontjából rövid, közép és hosszú távra ütemezték. 
A tervet jóváhagyás esetén át kell vezetni a város rendezési tervein. 
(Településszerkezeti és Szabályozási Terveken)  
Megadja a szót főépítész úrnak, tegye meg szóbeli kiegészítést. 
 
Viszlai József: A szemléletbeli változásokról szól, amelyeket igyekezett elérni 
a korábbi közlekedésfejlesztési tervhez képest. Az előtérben található tablókat a 
képviselők megtekinthették. Korábban még az Avas átfúrása is szerepelt, ami 
mostanra igen messzire került, mert nem fogadták el Vincze úr 2007. évi távlati 
fejlesztési tervét. Nem lehet egy tervlapon ábrázolni a közlekedésfejlesztési 
koncepciót az idő és a műszaki szükségszerűség kalkulálása nélkül. Így 
született meg a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepció. A 
megrajzolt utak és a realitás sok esetben nem egyezik, sőt van olyan is, hogy 
egy megoldásnak négy fajtája is lehet. Voltak olyan alapvető forgalmi 
problémák, amelyekre sikerült megnyugtató megoldást találni. A Kandó teret, a 
Búza teret említi példaként. A rövid távú koncepció elemei az IVS első 
ütemében szerepel. A belvárosi körgyűrűt emeli ki. Az IVS részeként 70%-os 
támogatással valósulhat meg. A Zöld Nyíl projekt a völgy irányában a 
tömegközlekedést alapvetően megváltoztatja majd. Vannak olyan problémák, 
amelyekre alternatívákat tudnak javasolni. Ilyen a Sportligeten áthaladó 
gyűjtőút. A déli tehermentesítő út főteret megkerülő szakasza is ilyen probléma. 
Két alternatíva is szerepelt erre. Azt a térkapcsolati rendszert, amely a Bartók 
teret a Főteret és az Erzsébet teret összekötné, nem tudják megvalósítani. A 
főtérhez és az Avasoz kapcsolódóan a libegőről elmondja, az IVS II. ütemében 
megindul a történelmi Avas rekonstrukciója. Nem turisztikai attrakciónak, 
tömegközlekedési eszköznek képzeli a siklót. A négysávos utat a Corvin utcától 
két forgalmi sávra és két leálló sávra le kell csendesíteni. Adott esetben a 
megszűnő dupla forgalmi sávoknál a teljes belvárosi Szinva meder kibontható 
lenne. Az észak-déli irányú fejlesztés tekintetében, a villamos, vagy troli 
kérdése valószínűleg átkerül a hosszú távú koncepcióba. 
 

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

Juga György: Ügyrendi javaslata, hogy ilyen témáknál vetített térképekkel 
segítsék a megértést. A következő napirendnél reméli így lesz.  
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Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 0 nem 

és 2 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. A 
térképek az előtérben megtekinthetőek és a képviselők CD-n is 
megkapták az anyagot.  

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását.  

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 2 
tartózkodó szavazattal 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. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Egyetért azzal, hogy szerencsétlen helyzet az, miszerint a 
főtervező nem tud jelen lenni az ülésen. Az első problémás pont a Dayka G. 
utca meghosszabbítása egészen a Meggyesalja utcáig, ami a Petőfi utca 
négysávosításába csatlakozna. Egyelőre ez a Dayka G. utca vonaláig valósulna 
meg, a Petőfi és a Meggyesalja utcák átkötése nem szerepel. A Petőfi utca 
négysávosítása a Daykáig ér el. Kérdése, mi történik a két sávon beérkező 
forgalommal. Javaslatot tettek arra, hogy átmeneti megoldást dolgozzon ki a 
tervező. A Reményi utcai kiváltás az egyik alternatíva, de ez nem a 
legéletszerűbb. A másik a Rácz Gy. utca, ami kivitelezhetőbb.  
A diósgyőri sportliget komoly problémákat vet fel. A tervezett út a stadion 
mögött a ligetet kettészeli. Jó volna erre valamilyen technikai megoldást találni. 
Nem életszerű egy ilyen egységet négysávos úttal kettévágni.  
 
Dr. Tompa Sándor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A város 
folyamatosan gyarapszik, új fejlesztési, befektetési igények jelennek meg, 
melyhez a fejlesztési terveket módosítani kell. Ez jó hír. A rossz, hogy a 
közlekedésfejlesztési koncepció nem kőtáblára vésett. Három jól elkülöníthető 
szakaszról lehet beszélni. A rövid táv sem jelenti azt, hogy a jövő hónapban, 
évben épülni fognak a benne szereplő tételek. Az irányokat jelölik ki. Sok 
esetben magánbefektetők valósítanak meg útkapcsolatokat. Két nagy áruház 
mellett Felsőzsolca irányában is megvalósult egy körforgalomszerű megoldás 
ilyen konstrukcióban. A közlekedésfejlesztési koncepciót az autópálya miatt is 
időszerűvé kell tenni. Az M26-hoz a kapcsolat még tervezés alatt áll. A villamos 
projekt is indul. A belvárosi körgyűrű egy elemet leszámítva kiépült. A BOSCH2 
megépülését fontosnak tartja. A Diósgyőr – Belváros kapcsolatának 
megerősítése időszerű a megnövekedett forgalom vonatkozásában. Az 
alternatív lehetőségeket is napirenden kell tartani. Komlóstető, Berekalja, 
Pereces zsák település jellegéből adódóan szorul útfejlesztésre. A 
tömegközlekedés témakörében a buszsávokról a Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és Turisztikai Bizottság már lefolytatott szakmai vitát. Ez komoly 
paradigmaváltás lenne. A bicikli utak prioritást élveznek. A parkolás 
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vonatkozásában jelentős dolgokat tartalmaz az anyag. Kiemeli a 
parkolóházakat, mélygarázsokat. Cél a belváros tehermentesítése.  
Az MSZP frakció támogatja a koncepció elfogadását, azzal együtt, hogy az 
évenként felülvizsgálatot, egyeztetést meg kell tenni.  
 
Csutorás Géza: A Fidesz frakció ehhez a napirendhez módosító indítványt 
nyújtott be, melyben az észak-déli közlekedés trolival történő megoldását 
javasolják. A troli mobilabb, mint a kötött pályás közlekedés. Költségoldalról is 
kevesebb pénzbe kerül, mint a villamos pálya telepítése.  
 

--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Lenártek András: A közlekedési koncepció város keleti részét érintő témájával 
foglalkozik. A Diósgyőri Stadion környéke, a Petőfi utca környéke és Martintelep 
- Szirma bekötése az aggályos területek. 5 éve várja azokat a befektetőket, 
akiket Dr. Tompa Sándor említett. Az M30-as útról lenne a bekötő út. A 
martintelepieknek ez nem biztos, jó megoldás. Az igen szűk Kisfaludy utca 
forgalma fog megnőni. Kéri, ebben a formában ne építsék meg. Az y-híd 
megvalósítását már több ízben kérte. A Vörösmarty utcáról még egy híd 
beépítésével el lehetne a Tiszai pályaudvarra jutni.  
 
Szűcs Tamás: Amikor az anyag tanulmányozásába kezdett, úgy érezte, hogy 
nem tud igazán tájékozódni. Többször szóba került Debrecen, mint bezzeg 
város. Megnézte a koncepciójukat és áttekinthetőnek, világosnak tűnt. Érdemes 
megnézni a debreceni példát. Ott térben vezetik az embert, majd tematika 
szerint és csak ezt követően időben. A miskolci koncepció csak időben 
gondolkodik. Előnyére szolgáljon, hogy rövid távon nagyobb kockázatokat 
vállal. Balesetbiztonsági fejezetet nem talált az anyagban. A közlekedés 
tervezése lehet liberális, mint a svédeknél, ahol a bevetett füvön ahol a járást 
kitapossa a lakosság, oda járdát építenek. A másik lehetőség a megelőző. Azt 
gondolja, a kettő keveréke lenne a járható út. 2004-es felmérési adatok 
keverednek az anyagban a 2002-es adatokkal. A 2007-es, 2008-as kísérletről 
nehéz információt szerezni. A gyalogos közlekedésről nem talált még egy 
alcímet sem. A problématérkép 30-40 pontot felsorol, de nem csoportosítja. A 
mélygarázsok nem működnek igazán, de nem találkozott olyan utalással, ami a 
megoldást vázolná. A kerékpárutakkal kapcsolatban elmondja, a kerékpársáv 
jobb, mint a semmi, de nem biztonságos. Jelen időben beszél az anyag olyan 
dolgokról, ami már múlt. A bódéváros a Búza téren már múlt. Az előterjesztés 
elfogadását nem támogatja.  
 
Balogh Zoltán: Bízik benne, hogy Martin-kertvárosban a keleti beeresztő út 
korszerűsítését megvalósítják. Alpolgármester úr bizonyára látta az y-híd 
terveit, ami 40-50 évvel ezelőtt készült. Azóta nem sok minden történt. A 
keletről jövő forgalom beengedése igen fontos lenne, hogy a belvárost 
könnyebb legyen megközelíteni. Reméli, lesz előrelépés ebben az ügyben.  
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját Dr. Tompa Sándor 
képviselőtársa már elmondta. Az anyagban szerepel a gépjárműk számának 
növekedése és ennek hatásai. 2000-től éves viszonylatban körülbelül 5%-os 
növekedésről lehet beszélni. Ez nem csak a tervek átalakítását, de a bővítését 
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is jelenti sok esetben. A város szemszögéből a 4 legfontosabb út: a BOSCH út, 
a belvárosi körgyűrű, a DAM út és a Kiss E. út továbbfolytatása. A BOSCH út 
és a belvárosi körgyűrű tervek és források tekintetében egyaránt jól áll. A DAM 
feltáró útnak fontos gazdaságfejlesztő szerepe van. Az eddig sikertelen barna 
mezős fejlesztések is esélyt kapnának. A DAM területe még mindig 
szabályozatlan terület, osztatlan közös tulajdonként nyilvántartott, ami 
hitelfelvétel vonatkozásban is nehézséget jelent. A korlátozási tilalom feloldása 
önmagában nem oldotta meg a problémákat. A Kiss. E. meghosszabbítását 
támogatja. Vincze úr ezzel kapcsolatos terveit ismeri.  Két olyan patakszakaszt 
is érintenek a tervek, amelyekhez a Vízügyi Hatóság engedélye csak úgy 
kapható meg, ha emelt módon építik az utat, és alagutakat ékelnek be. 
Szeretné, ha a diósgyőri lakosok 2011. után az új villamoson utaznának a 
belváros felé. 
 
Zámbó Tiborné: Főépítész úrhoz fordul hozzászólásában. Komlóstető zsák 
település jellege a reggeli és a délutáni közlekedést egyaránt megnehezíti. A 
tervek szerint a Gózon Lajos utcába lenne a bekötés, de jelenleg is ebbe az 
utcába csatlakozik a forgalom. Ez azt jelenti, hogy megszélesítik az utakat, 
vagy a sínek felszámolásával lesz új út?  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Martintelepen él, de 50 éve még nem láthatta 
az y-híd terveit, de azzal egyetért, hogy ez régi vágy. Martintelep és Szirma 
terheltsége igen nagy. Martintelep legnagyobb problémája, hogy jobb oldalon 
nincsenek előkertek, így közvetlen kapják a terhelést. Lenártek András 
képviselő úrral egyetért, a bekötőútra szükség van, de zsákutcaként épüljön 
meg. Annak idején a nagy árvíz után Szegeden átépítették az egész várost. 
Fentről nézve olyan, mint egy pókháló. Debrecenben is nagyon jól lehet 
körszerkezetben gondolkodni. Miskolc nem tudja ezt megoldani, hiszen nagyon 
hosszú a főutca is, a bekötő utak megépítése így nagyon költséges. Az elmúlt 
években valóban nagyon megnőtt a gépkocsik száma. A napirendi pont vitáját 
lezárja. Megadja a szót főépítész úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Viszlai József: Miskolc alapvető problémája a szerkezet. Miskolcon is voltak 
próbálkozások a körszerkezetre a völgy kiszélesítésénél. Máig rejtély, hogy a 
város miért nem a völgy kiszélesedésének irányába fejlődött. Ha ez 
megvalósult volna a sugárutakra is lett volna esély. A főtér körüli csomópont 
kivételével a tervekkel készen vannak. Ha az IVS végleges tervét jóváhagyják, 
a munkálatok elindulnak. Juga György képviselő úrnak elmondja, 4 alternatívát 
mutatott a Meggyesalja u., Reményi u., Petőfi u. és a főtér kapcsán. Az 5. 
lehetőség a Rácz Á. Utca, a 6. a főteret átlósan kettészelő változat. Lenártek 
András hozzászólására reagálva elmondja, az I. ütem rövid távú programjában 
szerepel az y-híd teljes körű kiépítése. A sportligettel kapcsolatos aggályokkal 
egyetért. A Szinva part melletti elkerülő út nem biztos alternatívája lehet a 
sportligetet kettészelő útnak.  
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5. napirend tárgya:  Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt 
Végleges Akcióterületi Tervére 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. 
május 26-i ülésén határozatban fogadta el a Belvárosi rehabilitáció Előzetes 
Akcióterületi tervét. A Kormány 2008. novemberi ülésén döntött a projekt 
nevesítéséről, amelynek értelmében a projektjavaslatra 4,243.500.000 Ft 
támogatási összeget hagyott jóvá. A kormánydöntést követően elkezdődött a 
projektfejlesztésre vonatkozó útvonalterv kidolgozása, majd elkezdődött a 
második körre benyújtandó részletes dokumentáció kidolgozása. 
A Regionális Programok Irányító Hatósága tájékoztatott, hogy a második körös 
pályázati benyújtáshoz két fontos lépést szükséges megtenni, amelyek az 
alábbiak: 
1) Integrált Városfejlesztési Stratégia NFÜ által javasolt módosításainak 
átvezetése, 
2) Belvárosi Rehabilitáció Végleges Akcióterületi tervének kidolgozása. 
Jelen előterjesztés 1. sz melléklete tartalmazza az IVS kiegészítésére, illetve 
módosítására vonatkozó fejezeteket, a 2. sz melléklet pedig a Végleges 
akcióterületi tervet. 
A Bizottsági üléseken javasolt módosítások és a Végleges Akcióterületi Tervvel 
kapcsolatban a Közreműködő Szervezet által tett korrekciók figyelembe 
vételével előterjesztői módosító indítványt nyújtott be Polgármester úr, melyet 
képviselőtársai is megkaptak.   

Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 7 igen, 0 nem 

és 2 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Dr. Varga Zoltán: Több kérdésre az előterjesztő képviseletében 
megjelentektől az alábbi válaszokat kapták. A MIK-től például, hogy 
elkezdődött-e érdemben valami, nem tudja. A Holding részéről, valószínű 
el van írva. Amikor elindult az egész, nem vett részt még benne. Így nehéz 
volt haladni. A bizottság kérdése, hogy a tervben szereplő pénzügyi 
feltételekhez képest milyen bázison számolva találták meg az összegeket. 
Az anyag több esetben szembe megy a vagyonrendelettel, miszerint a 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság dönt majd bizonyos 
ingatlanok elidegenítésében. Az előterjesztői módosítóban a 
vagyonrendelettel kapcsolatos anomáliákat nem látja feloldva. A 
költségekről sem kaptak tájékoztatást.  

 Pénzügyi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót főépítész úrnak, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. (projektoros vetítés)  
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Viszlai József: Főépítészségével egy időben jelent meg az IVS új fogalma. 
Minden megyei jogú város és maga a főváros is így juthat forráshoz. Tavaly 
márciusban készült el az előzetes vitaanyag. A lakossági fórumok is lezajlottak. 
A teljes IVS anyaga közel egy éve az interneten elérhető. A Közgyűlés az 
előzetes vitaanyagot tavaly júniusban fogadta el, tehát nem új dologról van szó. 
Különböző kategóriákban különböző célok fogalmazódnak meg. A tervek 
engedélyezettek, vagy engedélyezés alatt állnak. A városi funkció körében az 
dr. Antall József tér rehabilitációja (bruttó 30 millió Ft) a belvárosi rehabilitáció 
folytatása. Gazdasági funkció mentén üzletek kialakításáról, homlokzatok 
felújításáról lehet beszélni a Széchenyi utca vonatkozásában. Itt a 
költségelőirányzatok jóval szegényebbek. A dr. Antall József park egyelőre 
inkább parkoló, ezért a zöld felületek növelését tűzte ki célul. A város 
térszegény, ezért minden olyan részről ahol teresedést lehet megvalósítani, az 
autókat mélygarázsokba és parkolóházakba kell száműzni. 
Az avasi református temető terveit Rudolf Mihály és munkatársai dolgozták ki. 
Cél a temető és a síremlékek védelme volt. A körbekerítés is ezt a funkciót 
szolgálja. Döbbenten látta egyes sírhelyeken a műanyag zacskókat, miszerint 
lejárt a bérleti jog. Sok helyen kiszedik a síremlékeket, azt azonban nem tudja, 
hogy a föld alatt található emberi maradványokkal mi lesz. Csontkamara és 
urnatemető megépítését tervezi.  
A kakasos templom teljes homlokzat- és tetőszerkezeti megújítása 150 millió 
Ft-os beruházás. Örült annak, hogy az első ütemben ez a projekt is helyet 
kapott. 
Az avasi térfigyelő-rendszer a Palóczy emlékmű melletti családi ház 
átalakításával valósul meg.  
A Szinva kibontását a statikai vizsgálatok megerősítése tükrében tervezték. A 
déli tehermentesítő két sávosra visszacsendesítését és a Szinva teljes 
mederhosszának megnyitását a szerkezeti vizsgálatok is alá fogják támasztani.  
A közszolgáltatási funkció kategóriában a város szíve projekten belül a foghíj 
beépítését emeli ki. 2006-ban írt ki országos tervpályázatot a MIK Zrt., melynek 
eredményeképpen még aktív, alkotó főépítészként ő készítette el a győztes 
tervet. Fő cél, a több épületben működő egységek egyesítése. Miskolc olyan 
rendkívüli település, amelynek nem épült külön városházája. Eredetileg csak a 
3-as udvar volt a városháza, a többi bérháznak épült. 
A Szent István tér alatti mélygarázs és a burkolatként megjelenő rendezvény 
terület még nem a végleges kialakítású elképzelések, hiszen nincsen meg még 
minden oldalról a térfal sem.  
A sétány kiépítését a Kandia köztől az Erzsébet térig tervezik.  
A Palóczy utca zöldterületi rehabilitációjában új fák ültetése, térburkolat 
szerepel. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Amikor a város 5,5 
milliárd Ft elköltéséről dönt, nem ilyen előkészítetlen bemutatót vár az ember. 
Az előzőekben kivetített anyagot jó lett volna az előterjesztés mellé tenni. Nem 
szeretné, ha úgy járnának, mint a belváros rekonstrukciójának I. üteménél. A 
Hősök tere elég sok kritikát kapott. Többen wellness Hősök tereként emlegetik, 
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mert elég sajátosan sikerült a funkciókat összevegyíteni. A Hősök tere volt 
korábban az az alakuló tér, aminek az volt a baja, hogy nagy kőborítású tér volt 
és nem volt fű, fa, virág, ezért át kellett alakítani zölddel tarkított osztott térré. 
Most van egy fű, fa, virágos tér a Szent István tér, amit nagy kőborításúvá 
alakítanak. A két tér terve szerinte nem találkozott soha egymással. A belváros 
rekonstrukciójában sikerült a Déryné utcát úgy kialakítani, hogy a színház egyik 
fontos rakodópontját kamionnal csak a főutcáról lehet megközelíteni fél órás 
tolatómanőver által, amíg áll a forgalom. A Kandia köz fedett passzázs 
rendszere nem tudja mai napig, mi célt szolgál. A Fidesz annak idején is 
kritikával élt a benyújtott tervekkel kapcsolatban. Mégis más tervek valósultak 
meg. Most hasonlóan érzi magát és nem is szülhet jó eredményt ez a vonal. A 
közlekedésfejlesztésről már az előző napirendnél beszéltek. A belvárost érintő 
közlekedési átszervezések szükséges fejlesztések. Egyetért a Dr. Antall József 
tér valódi térré alakításával. A Szinva kibontásával egyetért, akárcsak a Szinva 
terasztól a Szent István térig terjedő sétányokkal. Szomorúan vette tudomásul, 
hogy a történelmi Avas fejlesztésér mindösszesen 50 millió Ft-os keret jut. A 
temető körbekerítése közutakat zár el, az avasi pincesorok átjárhatósága így 
nem megoldott. A református templom melletti információs pontnak és vizes 
blokk kialakításának örül, de azt nem érti, hogy egy logisztikailag 
megközelíthetetlen ponton miért kell térfigyelő rendszert kialakítani.  
A városháza fejlesztésével kapcsolatban elmondja, azt hitte eddig, hogy a 
Hunyadi u. 2. foghíj beépítéséről és óvatos továbbépítéséről van szó, de 
szembesülnie kellett a túlzsúfolt és plusz 100 m2-et beszuszakoló beépítéssel. 
Nem tudja, a belső udvaron található teret miért kell agyonütni, Miért ezen a 
területen kell az ügyfélszolgálatot megoldani?  
Utal a korábbi mélygarázs témában lefolytatott vitára. A Szent István tér terveit 
nem előzte meg szakmai vita. Az egyik győztes terv térhatároló falait emelték át 
vita nélkül. Két győztes terv volt, amiről azt mondták, hogy tökéletesen 
megegyezik a szabályozási terv vonalait illetően. Ezt cáfolja és kivetítőn be is 
mutatja. A nem elfogadott terv rálát az Avasi templomra, a másik nem. A 
szállodát behúzták a ligetig, így a gesztenyefáktól semmi nem fog látszani a 
templomból. A kinyitott Szinva mellett parkosítás, sétány jobban tetszik neki, de 
ezt elutasították. A Szinva az elfogadott módozat szerint beépített és a térre 
folyik be a patak. A jelenleg beterjesztett koncepció ezt cáfolja, hiszen a 
mélygarázst olyan pozícióba hozza, ami kizárja a Szinva derékszögbe 
befolyását. Ezzel kapcsolatban módosító indítványt terjesztett be a Fidesz 
frakció. 
Összefoglalva ott tartanak, hogy 2 milliárd Ft-ért beépítik a városházát, 6-700 
millió körül megépítik a tér első részét, alá tesznek egy mélygarázst és a 
térfalak nem készülnek el. Az ING Bank mellett húzódó mackósajt épületre 
felhívja a figyelmet. Ott lesz a mélygarázs kijárata, és még néhány bódé. A tér 
eredetileg tervezett zöld funkciójának kellős közepébe, a Szent István szobor 
mögötti részre van a mélygarázs felhajtója betervezve.  
Nem túl elegáns, hogy a mélygarázs és a főtér tervet főépítész úr építész 
irodája készítette. Városi építészek, akik pályáztak, igen kifogásolják ezt az 
eljárást.  
A Fidesz frakció azt szeretné, ha ilyen horderejű ügyben konszenzussal 
döntenének.  

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
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Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Azért jó hogy van 
stratégia, mert erre lehet fűzni a terveket, megoldási javaslatokat. 2007-2013. 
közötti időszakra elkészült stratégia ellentmondásos helyzetet vázol, amit a 
kiválóan élhető város vizionálással kíván kompenzálni. A középtávú elemzésnél 
a miskolciakat is meg kellene kérdezni, elégedettek-e az életszínvonallal. Mi ma 
a legfontosabb az itt élő embereknek? Az élhetőség, a közbiztonság, a 
kulturáltság mindenképpen vezető helyen van. Mennyiben módosítja a válság 
az elképzelt fejlődés ütemét? A hipermarketek száma gyarapodott az elmúlt 
években, míg a kiskereskedők folyamatosan lemorzsolódnak. A történelmi 
Avas, az Erzsébet fürdő megújulására mennyit kell még várni? Hány éve állnak 
mozdulatlanul a város értékei? A zöldterületek megőrzése a belvárosban 
kiemelten fontos. A belváros társadalmi összetétele is változott. Mekkora a 
kritikus részek környezetterhelése? A Corvin utca kétirányúsítása beváltotta-e a 
hozzá fűzött reményeket? Hol vannak a valós társadalmi egyeztetések? 
Papíron a kínálat bőséges, de ugyanaz-e a helyzet, a prioritás, mint tavaly, 
vagy 3 éve? A FPP például 5 éve zajlik és az átalakulás folyamatos.  
Az Erzsébet tér európai mércével mérve is gyönyörű tér, szerinte kiemelt 
figyelmet érdemel a környező utcákkal együtt. 
Az előtérben megnézte a város szíve vízióit. A zöld felületet kevesli. A tervek 
végső formáit minél szélesebben körben javasolja véleményeztetni. Az IVS egy 
lehetőség, adott kerettel, elég széles mozgástérrel. A fejlesztési folyamatok 
eddig vontatott ütemben haladtak. 
A Lyukóvölgy és Avasalja hogyan illeszkedik a koncepcióba? Hogyan tudnak 
úgy fejleszteni, hogy a város peremkerületén ezzel ellentétes folyamat zajlik?  
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Miskolc jövőjének 
fontos szeletéről van szó. Két részről lehet beszélni: az egyik az IVS, melynek 
módosítása került a testület elé, a másik a belváros végleges akcióterületi terve. 
Ez utóbbival kapcsolatos pályázatot 2008. augusztusában nyújtották be. 2008. 
december 10-én a Magyar Köztársaság Kormánya megítélte a 4,2 milliárd feletti 
támogatási összeget. Miskolc történetében ilyen összegű támogatás még nem 
volt. Ezt egészíti ki 940 millió Ft-tal a Közgyűlés támogatása és 2,5 milliárdos 
magánberuházások. Az IVS-sel kapcsolatban elmondja a város stratégiai jövője 
a legfontosabb. A kulturális, turisztikai, gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztéseket említi. Az IVS rendelkezik a tudás város projektről is, ami nem 
csak a fűtőmű pályázatot jelenti. Egyetemi gazdaságfejlesztésről van szó, ami a 
város gazdasági szerkezetének átalakulására is hatással lesz. Az anyag 
tartalmazza pontosan, hogy a feladatot két részre kell osztani. Vannak stratégiai 
és vannak végrehajtó jellegű feladatok. A Miskolc Városfejlesztési Társaságot 
érintik főleg a végrehajtó jellegű feladatok.  
A belváros fejlesztés elemei közül kiemeli a gazdasági célú helyiségek 
kialakítását, a Szent István tér kialakítását, sétányok kialakítását, Malomszög 
utca kiszélesítését, zöld terület rehabilitációt, térfigyelő kiépítését, stb.  
Szóba került mennyire váltotta be a Hősök tere, a Szinva terasz az elvártakat. 
Valószínű a miskolciak is szeretik a tereket, minden napszakban üldögélnek, 
járkálnak az emberek a tereken. 
Az MSZP a részlet építészeti kérdésekbe nem kíván beleszólni, hiszen 
főépítész úr felé a bizalmuk töretlen.  
A korábbi fejlesztésekkel kapcsolatban vannak minőségi kifogások. A Kazinczy 
utcát, a Sportcsarnok előtti és a belváros egy részét fedő kőburkolatot említi.  
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T. Asztalos Ildikó: Az SZDSZ frakció álláspontját ismerteti. Arról nincs vita, 
hogy Miskolc meghatározó fejlesztés előtt áll. A kérdés nem az, hogy 
mindenkinek tetszeni fog-e a projekt megvalósulása, hanem, hogy a fejlődés 
támogatja-e a jövőbeni kihívásokra adandó válaszokat. Fontos pontok, hogy a 
közterekkel hogyan kívánnak bánni, kinek adják oda használatra. Szakmai 
kérdésekben nyilván egy laikus testület nem kompetens. Az anyagból az 
attraktivitást az SZDSZ frakció hiányolta. Jobb felépítésű kommunikációra van 
szükség. Az emberek arra vannak szocializálva, hogy rövid idő alatt látványos 
képekből, akár PowerPointos előadásokból értesüljenek a fejlesztésekről. Azt 
senki nem várhatja el, hogy a gép előtt ülve hosszú, írott anyagokat 
olvasgassanak a miskolciak. A monitoring tevékenység fontosságára hívja fel a 
figyelmet. A szállodák épülése jelentősen megváltoztatja a tér használatát.  
 
Csutorás Géza: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a belváros arculatát 
alapvetően a 19. század építészete határozza meg. A Centrum, Megyei 
Önkormányzat épülete, Húsáruház és a Pátria tömb ezt megbontja. Miskolcnak 
kevés az építészeti értéke. Miskolc jelenleg szenved a főtér hiánnyal. Azt 
elfogadja, hogy brüsszeli főterük nem lesz, de a bemutatott oszlopokkal 
körülvett valaminél azért többet vár. A városháza bővítése stílusában 
köszönőviszonyban sincs a mostani épülettel.  
 

--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Szűcs Tamás: A hármas udvarra belépve meglátja a gesztenyefát és látja a 
száz évet is, hiszen történelemtanár. Amikor a terveket meglátta, annyi jutott 
eszébe, jaj ne. A Szent István térrel kapcsolatban a birodalmi építészet 
elhangzott már. Ez a stílus az ókortól használja és kedveli az oszlopokat, ami 
az erő és hatalom jelképe. Az oszlop évezredek óta a férfiasság és az erő 
fallikus jelképe. Személy szerint nem akar a 32 oszlop városában lakni.  
 
Lenártek András: Stratégiáról beszélt Dr. Simon Gábor frakcióvezető úr. 
Garamvölgyi Attila az egész IVS-ről beszélt. A Fidesz frakció élhető várost 
szeretne, barátságos környezettel, munkahelyekkel. Ha ebben egyetértenek, 
akkor az irány már jó. A városvezetésnek az a gyakorlata, ha megszületik egy 
stratégia, az papír marad és a megvalósítás ellentétesen történik. Nem egy 
ilyen esemény történt már. A Szent István teret említi. Három évvel ezelőtt a 
Fidesz mondta, ne szedjék szét a teret, hogy sok ember befogadására alkalmas 
legyen. Akkor ezt elutasították és most pont ezzel az indokkal hozták be a 
Szent István teret. Nem ért egyet az MSZP frakcióval, miszerint szabad kezet 
engednek a főépítésznek, mert annyira megbíznak benne, szerinte éppen a 
Közgyűlés irányítja a főépítészt, aki nem önálló intézmény. A 2,1 milliárdos 
városháza átépítése túlsúlyos eleme a belváros rekonstrukciójának. Az 
emberek nem szívesen költenek a hivatal megújítására, főleg nem ekkora 
összeget. Jó volna látni a funkcióbővítést. A Városháza - Patak utca közötti 
területről szó sem esik, pedig jó volna kezdeni valamit ezzel a résszel. 
Főépítész úr nem külön szereplője ennek a történetnek, inkább egy eszköze. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Azt gondolja, hasznos vitát folytattak le az 
előzőekben, hiszen Miskolc belvárosa mindenkinek fontos. Olyan beruházások 
soha nem lesznek, amelyek mindenkinek megfelelnek. 1892-ben az Erzsébet 
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tér terveinek is vegyes visszhangja volt, majd az 1930-as években egy angol 
kiadványban bekerült Európa legszebb terei közé. Annak örül, hogy egy 
majdnem panel városnak megmaradt a történelmi magja. Abban áll a 
felelősségük, hogy ezt megőrizzék. A városnak arra kell alkalmasnak lennie, 
hogy az emberek közlekedni tudjanak, vásárolni és jól érezzék magukat. 
Korábban gödörként emlegették a Szinva teraszt, ma már ez el sem hangzott, 
Miskolc egyik legszebb tere lett. A korlátot, amelyet iparművész tervezett, 
miskolci tanulók készítették, vagyis a város visszaadta a pénzt az oktatásnak. A 
Déryné utca akkor volt jobb, amikor kocsik álltak ott, vagy most, hogy 
összekötötték a tereket? Azon is el kell gondolkodni, lehet-e a mostani keretek 
között a városházán 21. századi szolgáltatást nyújtani? A Hősök teréből amit ki 
lehetett, kihozták. A kegyeleti szoborcsoport adott volt. Annak örül, hogy 
egyetértenek abban, hogy a Szinvát ki kell bontani. Az Avason akkor lehet 
fejleszteni, ha meg is tudják őrizni az értékeket.  
 
Dr. Simon Gábor: Először nem értette miről beszél Lenártek András 
képviselőtársa, de időközben rájött, a Rozmaring közről van szó, amit a KDNP 
frakció kérésére Szent Erzsébet sétánynak neveztek el. A mögötte lévő 
fejlesztési területet a város az OTP részére értékesítette azzal, hogy köteles a 
sétányt kiépíteni.  
 
Juga György: Sajnos olyan híreket hallott, hogy az OTP az ingatlan 
beruházástól visszalépni kíván, Ha ez igaz, akkor lehet mégis a városnak kell a 
foghíjat beépíteni. Kérdése, van-e esély, politikai, szakmai egyeztetésre? 
Javasolja a Szent István térre vonatkozó tervet a tervpályázatot véleményező 
zsűri is véleményezze. A város lakosságának is joga van látni és véleményezni 
a terveket. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Most be kell 
nyújtani a pályázatot, ebben kell közös álláspontot kialakítani. A folyamatos 
párbeszédnek nincs akadálya. A pályamunkák kiállításra kerültek, a zsűri 
véleménye nyilvános volt. Több fórum, lakossági egyeztetés is zajlott a 
témában. Megadja a szót Tömösi Katalin asszonynak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Tömösi Katalin: A Gazdasági Bizottság elnökének felvetésére reagálva 
elmondja a költségek tervezői költségvetés alapján lettek beállítva. Vannak 
olyan projektelemek ahol a pályázati kiírás elfogadta az árajánlatot. Ezek az 
elemek 20 millió Ft-ot képviselnek a fenntarthatóság, esélyegyenlőség 
témában. Ezzel a feladattal a Szimbiózis Alapítványt bízták meg. A bizottság 
másik javaslatát az előterjesztői módosító indítvány tartalmazza és rendezi a 
vagyonkezelés kérdését és kiveszi a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Turisztikai Bizottság hatásköréből. A Kossuth utcai református templom és 
avasi templom kerítése került be az akcióterületek közé. A pályázat kötelező 
eleme az egyházak bevonása, ezért kézenfekvő volt a döntés, amiről 
egyébként 2008-ban határozott a testület.  
Figyelembe veszik majd, hogy a kerítés ne zárja el a közlekedés útját. 
Valóban nem képes anyag került kiküldésre, de hangsúlyozza, hogy ez nem új, 
hanem csak módosított dokumentáció. Juga György képviselő úr személyesen 
is áttanulmányozta a terveket. 
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A lakosságot tájékoztatták, 5 fórumot tartottak, vállalkozói és civil egyeztetések 
is voltak, kérdőíves felmérést is végeztek. 
A mérföldköveket be kell tartaniuk, valóban lassú a haladás, de a másik két 
városhoz képest Miskolc előrébb jár. 
A kommunikáció és az attrakció hiányával kapcsolatban elmondja, a második 
forduló után történik majd a projektelemek ismertetése.  
A gesztenyefa megmarad, úgy gondolja főépítész úr ezt a természeti értéket 
figyelembe vette. 
A városházán természetesen funkcióbővítés is lesz. 
A Rozmaring köz költségvetése nem a város kompetenciája, hisz nem a város 
a kivitelező. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót főépítész úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra.  
 
Viszlai József: Juga György képviselő úrnak abban igaza van, hogy a 
tervanyagot nem biztosították, de ez már megtalálható az interneten. A 
főépítészi összeférhetetlenséggel kapcsolatban elmondja, hogy a mélygarázs 
építtetője és a tervezési munka megrendelője nem a polgármesteri hivatal, 
hanem a Régiópark Kft. A református temető és a kakasos templom 
megrendelője a református egyház, a főutca gazdasági célú felújításának 
megrendelője pedig a MIK Zrt. Stefán Csaba urat meg lehet kérdezni, hogyan 
történt a kiválasztás. A főtérrel kapcsolatban Szűcs Tamás képviselő úr 
félreértette a fallikus szimbólumokat. Rajzi ábrázolásról van szó, amin egyelőre 
nem szerepelnek a házak az oszlopok mögött. A Szent István tér felszíni 
rendezése szorosan kapcsolódik a mélygarázs építéséhez. A tér 3-4000 ezer fő 
befogadására alkalmas. A burkolás a parkoló feletti részre vonatkozik. Ha 
megszületnek a térfalak, akkor kerül sor a tér teljes kialakítására. Juga György 
képviselő úr 1,5 éve óta ugyanazokat az építészeket kéri fel, tanácsadónak, 
akik annak idején nem voltak a pályázattól függetlenek. Bruttó 149 millió Ft lesz 
a tér kialakítása. Akik nosztalgiáznak a külső folyosós, gangos irodákkal 
kapcsolatban, javasolja, dolgozzanak benne, különösen déli tájolással. 
Miskolcon soha nem épült városháza, akkor miért kell ennek gangosnak lennie, 
ami igazából bérház. Annak idején a tervpályázatba úgy került be, hogy Solyóm 
Margit volt a zsűribe jelölve és a pályázat már kész volt. Sólyom Margit elment 
Egerbe és őt váltotta. Egy volt a zsűritagok közül. A tervek a Központi Műemléki 
Tervtanácson is átmentek.  

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat közterület elnevezésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc-Martinkertvárosban kialakított új utcában már több 
családi ház használatbavételi engedéllyel rendelkezik, újabb építkezések is 
folyamatban vannak, illetve továbbiak várhatók. A névtelen utca 
ingatlantulajdonosa kérelmezte a közterület elnevezését.  
A Szalay-év alkalmából javasolja a 12774 helyrajzi számú terület elnevezését 
Szalay Lajos utca névre. A Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszerének 
nyilvántartása szerint nincs ilyen utcanév Miskolcon.  
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Szalay Lajos festő, grafikusművész születésének 100 évfordulóját ünnepli a 
város 2009-ben. A híres rajztehetség azon túl, hogy tanult a Miskolci 
Művésztelepen, külföldi munkássága (Párizs, Buenos Aires, New York) után 
1988-ban hazatérve Magyarországra, Miskolcot választotta lakóhelyéül, és itt 
élt haláláig. A közterület elnevezésével tiszteleg a város a képzőművész 
emléke előtt. A 6093/767 helyrajzi számú területen a Szalay Lajos utca 
elnevezést javasolja tehát elfogadásra.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  

 
7. sz. napirend tárgya:  Javaslat valamennyi 2009. július 1-je után önállóan 

működő nevelési-oktatási intézmény Alapító 
Okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A 2008. évi CV. törvény alapján került 
beterjesztésre ez és a következő napirend is. 2009. május 15-ig kell 
felülvizsgálni az alapító okiratokat. Új besorolások már tartalmazni fogják az 
alap, kisegítő és vállalkozási tevékenységeket is. Könnyebben kezelhető lesz 
ezáltal a törzskönyvi nyilvántartási rendszer. Hatékony költségvetési 
gazdálkodás alapját teremtik meg az előterjesztés jóváhagyásával.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  

 40 



8. sz. napirend tárgya: Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának 
módosítására a 2008. évi CV. törvény alapján 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag 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 Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 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.  
 
10. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, valamint a Miskolci 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító 
okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A 2009. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzat szervezeti szempontból 
felülvizsgálta a közfeladatai ellátásának módját, amelynek eredményeként 
módosítani szükséges az egyes önkormányzati költségvetési szervek, így a 
Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
alapító okiratát a Kt. rendelkezései alapján. Ezzel egyidejűleg az új szakfeladat-
rend szerinti módosítások átvezetése is megtörtént az alapító okiratokban.  

 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás 

megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Minden évben foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 
Fontos, hogy egyes városrészek ne maradjanak ellátatlanul, ezért civil 
szerveződésekkel, egyesületekkel kötnek megállapodást a feladat ellátására.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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.  

 
12. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város lejáró 

közvilágítási szerződéssel kapcsolatos további 
feladataira  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A rendszerváltás után az áramszolgáltató tulajdonába kerültek a 
közvilágítás elemei. Azóta a nem az Önkormányzati tulajdonban lévő 
eszközökkel kell biztosítaniuk feladataikat.  
A másfél évtizede megvalósult fogyasztásmérésen történő elszámolás 
eredménye volt, hogy csak a ténylegesen működő lámpatestek energiáját 
fizetik. Ez többé-kevésbé ösztönzőleg hatott a hibajavításra, mivel a nem 
működő lámpatesteknél nem jelentkezik fogyasztás, így kevesebb a fizetendő 
számla is. A 2003-ban kötött közvilágítási szerződés 2009. július 31-én lejár. A 
további feladatellátásról gondoskodni kell.  
A Közbeszerzési Törvény hatálybalépése előtt kötött szerződés lejártát 
követően az áramvásárlásra vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  
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Tekintettel arra, hogy a közvilágítási hálózat az ÉMÁSZ tulajdonát képezi, 
annak üzemeltetésére az Önkormányzat nem írhat ki közbeszerzési eljárást, 
ezért külön kell választani a hálózat üzemeltetési (és karbantartási) 
tevékenységet az áramvásárlástól.   
Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést arról, hogy az előterjesztés VII. fejezetében 
a Fennmaradt vitás kérdések között említettek az előterjesztés kipostázását 
követően tisztázódtak. Ennek megfelelően egyértelművé vált, hogy a jelenlegi 
szerződés hosszú távú meghosszabbítása helyett csak az egyetemes 
szolgáltatás, vagy a közbeszerzési eljárás ad lehetőséget a közvilágításhoz 
szükséges áram vásárlására. Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalása 
kapcsán kialakult álláspont értelmében a közvilágítási árambeszerzésre 
vonatkozó ajánlatok figyelembe vételével lehet annak gazdasági hatását 
elemezni. Ez az üzemeltetés gazdasági kérdéseire is kihat majd. Az 
üzemeltetési módok gazdasági hatásai jelenleg csak az eddigi üzemeltetéssel 
kapcsolatos tapasztalatok alapján modellezhetők. Előzőek alapján csak az 
árambeszerzésre vonatkozó ajánlat után célszerű az eredeti javaslat szerinti 
üzemeltetési kérdésekben dönteni. 
Az előzőekben elmondottakra tekintettel előterjesztői módosító indítványt 
terjesztett be, melyet képviselőtársai is megkaptak. Kéri a bizottsági álláspontok 
ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával támogatta 

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

előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: 20 évvel ezelőtt állami tulajdonban voltak a tartóoszlopok amin 
vezetékben megy az áram, majd eladásra kerültek. A német cég az áramot attól 
vette meg, akitől akarta. 2007-ben született meg az a kormányrendelet, hogy 
szabadon lehet áramot venni. 29 olyan cég van, amelyek áreladással 
foglalkoznak. Kérdése, amikor a közbeszerzést kiírják lehet-e a nyertest 
kötelezni arra, hogy plusz szolgáltatást ajánljon fel.  
 
Polgármester: Közbeszerzés oldaláról nehezen kezelhető ez a kérés, de az 
fontos, hogy a nyertes bekapcsolódjon bizonyos szolgáltatásokba. Utal itt a 
karácsonyi díszkivilágításra. 
 
T. Asztalos Ildikó: A bizottság módosítójával kapcsolatban elmondja, céljuk 
magasabb színvonalú szolgáltatást alacsonyabb áron megszerezni.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
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14. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. A Parlamentben a témában 
törvénymódosítási kezdeményezés született. A pályázati kiírásoknál szigorú 
korlátokat vezettek be a finanszírozás vonatkozásában. Kéri, tisztázzák a 
kapcsolódó pályázat önerős részét vizsgálják meg, mekkora összegről volna 
szó.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 

--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --- 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  A helyi közforgalmú közlekedés normatív 

támogatásának igénylése 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A 2009. április 17-én meghirdetett jogszabályi előírások alapján 
a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséhez 
képviselőtestületi határozattal alátámasztott nyilatkozat szükséges többek 
között arról, hogy az önkormányzat pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás 
nélkül közvetlenül kötötte-e meg a közszolgáltatási szerződést a szolgáltatóval. 
Tekintettel arra, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 17. § (5) bekezdése ezt 
lehetővé tette, az MVK Zrt-t közvetlenül, pályázati eljárás nélkül bízták meg 
2005. január 1 - 2012. december 31-ig a közszolgáltatói feladatok ellátásával. A 
közszolgáltatás ellátásának törvényi feltételeit tartalmazó szerződést a 
Közgyűlés hagyta jóvá 2004. évben. 
A 2008. évi jogszabályi előírásoknak megfelelő közgyűlési határozat 
márciusban már elfogadásra került, annak tárgyévi szabályozás szerinti 
kiegészítése szükséges jelen indítvány formájában. 
A tömegközlekedés 2009. évi normatív támogatására vonatkozó 
igénybejelentés határideje június 20. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatásának feladat-ellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési 
tervének 2007-2013 felülvizsgálatáról szóló 
II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítására 
(II. fejezet 3. 4. pont) 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
   
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrészen működő 

személy- és vagyonőri szolgálat 
igénybevételére irányuló 
kötelezettségvállalás jóváhagyására 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A novemberi Közgyűlési döntésnek megfelelően kísérleti 
jelleggel 2 hónapos időtartamra szerződést kötöttek a szolgálattal. A szolgálat 
megalakulása óta munkájukról kedvező visszajelzések érkeztek, ezért a 
szolgáltatás folyamatos igénybevétele céljából közbeszerzési eljárást folytattak 
le. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés vonatkozásában a Testület 
jóváhagyó döntésére van szükség. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Jegyző úrhoz intézi hozzászólását. A Holding felé több ízben 
jelezték, hogy a közbeszerzési dokumentációt megtekintenék, de erre a mai 
napig nem kerülhetett sor. Kérdése, helyes volt-e az az eljárás, amelynek 
keretében a Holding bonyolította le a közbeszerzési eljárást. Szerinte a 
Gazdasági Bizottság vagy Közgyűlés elé kellett volna kerülnie az ügynek. 
 
Polgármester: Megadja a szót Jegyző úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Álláspontja szerint a 2009. február 12-i Közgyűlésen hozott 
határozatban közbeszerzési eljárás lefolytatásával Polgármester urat – illetve 
korábbi döntés értelmében - a Holdingot is felhatalmazták, így jogszabálysértés 
nem történt.  
 
Dr. Szinay Attila: A képviselőtestület nincs döntési helyzetben. Polgármester 
úr vállalja a felelősséget, ez is elhangzott. Sajnálja, hogy a testület nem vehetett 
részt a döntésfolyamban. A szerződés 8-900 Ft-os órabéreket számít fel a 
vagyonőröknek úgy, hogy alvállalkozók állnak sorban közben. Akik járőröznek 
az Avason azok valószínű 500 Ft körüli összeggel számolhatnak majd. Jó lett 
volna Miskolc közeli céget megbízni. Most pesti cég viszi a hasznot és 
miskolciakkal dolgoztat majd. A pályázat benyújtására rövid idő állt 
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rendelkezésre. A városőrségre szükség van, ezt nem vitatja, de jobbat is ki 
lehetett volna ebből hozni.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Valóban komoly gondot okozott 
az időkorlát. Megnyugtatóbb megoldást várt a fészekrakó programmal 
kapcsolatban. Ebben az ügyben a nyomozás folyik. Egyre több a nem fizető és 
nagy az elvárás, hogy velük szemben eljárást indítsanak. A probléma tehát 
összetett. A városőrség munkájára folyamatosan szükség van. A sürgősség 
miatt nem tudott közbiztonsági tanácsnok úrral sem egyeztetni. A Holding 
vezetését felkéri, hogy a kért anyagot bocsássa a Fidesz frakció 
rendelkezésére. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a FŰTŐMŰ - Science Múzeum és 

Művészeti Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA 
PÓLUS pályázat második fordulójához 
szükséges ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Ötödik alkalommal tárgyalnak az anyagról. A 
kiíró szervek folyamatosan változtatják a feltételeket, ezért kénytelenek újra és 
újra beterjeszteni a pályázat anyagát. Azok a városok, amelyek részt vettek az 
Európa Kulturális Fővárosa pályázatban és bekerültek a döntőbe lehetőséget 
kaptak arra, hogy egy kulturális célú beruházás megvalósítására esélyt 
kapjanak. Azt gondolta hamarabb megvalósul, de bízik benne már nincs 
messze a megoldás. 2008. december 18-án biztosította a város az önrészt. 
2009. február 3-án értesültek arról, hogy 1 milliárd 710 millió Ft támogatásban 
részesült a város első fordulóban. Ez annyit jelent csak, hogy a második 
fordulóra ki kell dolgozniuk a projektet. Ott tartanak, hogy jogerős építési 
engedélyük van. Május végén így a pályázat beadható lesz. Augusztus 19-ig 
lehet beadni a pályázatot. Egy város még ki fog esni, bízik benne, hogy 
Debrecen mellett Miskolc az elsők között tudja beadni pályázatát és bent marad 
az esélyesek között. A második fordulóban 5 város vesz részt már csak, 
Veszprémet már kizárták. Az országban első kulturális park valósulhat meg 
Miskolcon.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A pályázati rendszer valóban túl bonyolult. Az előterjesztés 
elfogadását a Fidesz frakció támogatja, hiszen annak idején ők 
kezdeményezték, hogy a Rock Múzeum ne a Sziklában valósuljon meg.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki 
Önkormányzatok Terület- és 
Településfejlesztési Társulásában lévő 
tagsági jogviszonyból adódó pénzügyi 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a 
fennálló tagsági jogviszony 
megszüntetésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az 1996. évben létrehozott Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki 
Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társuláshoz 2003-ban 
csatlakozott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Alapvető cél, hogy a KSH 3501 kistérségben folytasson terület- és 
településfejlesztési önkormányzati feladatellátást tagjai számára. 
A tagsági jogviszony alapján Miskolc MJV Önkormányzata 2003. évben 
4.000.000 Ft-t, 2004. évben 9.078.250 Ft összegű tagdíjat megfizette. 
Miskolc MJV Önkormányzata azzal kereste meg az SH-BÖTT Társulás elnökét, 
hogy méltányossági ok alapján a 2004. évtől keletkezett tagsági jogviszonyból 
adódó pénzügyi kötelezettségek egyösszegű rendezése mellett, érdekmúlás 
miatt tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni. 
A Társulás Elnöksége 2009. márciusi ülésén egyhangúan jóváhagyólag 
tudomásul vette a tagsági jogviszony megszűnésével összefüggő pénzügyi 
kötelezettségek rendezését, melyet 4 millió forintban állapított meg. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5302/A/3 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó igény bejelentése, valamint a IV-
84/16.418/2007. sz. határozat módosítása 
tárgyában hozott V-122/16.511/2007 számú 
határozat módosítására 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására 2009. évi 

ÉMRFT-CÉDE támogatás elnyerése céljából 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lyukóvölgyi közösségi ház 
működtetési feladatainak a lyukóvölgyi 
településrészi önkormányzat részére történő 
átadásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Riba Istvánné: Tájékoztatja a testületet, Szilágyi Gizella képviselőtársával 
módosító indítványt nyújtottak be, melyet ismertet.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulásának Szociális Bizottsága két 
tagjának személyére vonatkozóan 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Balogh Zoltán: Martin-kertvárosban év elején több trafóházat lecseréltek. A 
Bornemissza utcai trafóház lecserélése után a villanyoszlopok cseréjére is 
szükség volt. Az új kábelrendszert lefektették. A munkálatok során kiásott földet 
még nem szállították el, a kupacok ott éktelenkednek, sőt már a gyom is 
felütötte fejét.  
Az Alkotmány utca közvilágítása elég foghíjas, kéri új lámpatestek beépítését.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Csutorás Géza: Tegnap a városon végighaladva bárki láthatta, hogy a 
villamosmegállókban ötösével álltak a jegyellenőrök. Összesen 42 fő ellenőrizte 
a menetjegyeket. Örül, hogy ilyen nagy létszám biztosított az MVK Zrt-nél, de 
az ellenőrzési módszerrel nem ért egyet. A város lakóit felháborítja a 
bűnüldözési szervezet jellegű eljárás. Az rendben, ellenőrizni kell, de talán nem 
úgy, hogy leállítják a járműveket, akadályozva ezzel a jeggyel, bérlettel 
rendelkező utasok normális haladási ütemét.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
Egyfelől lakossági panaszok, másfelől viszont olyan jogos igények vannak, 
amelyek arról szólnak, hogy a törvénytisztelő állampolgárok megvásárolják a 
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jegyet, bérletet és joggal kérik számon azoknak a megbüntetését, akik 
jogtalanul utaznak.  
 
Szűcs Tamás: Oktatásügyben szól hozzá. A város precízen kialakította a 
diszgráfiás és diszlexiás gyermekek nevelésének rendszerét. A tavalyi év 
besorolási rendje viszont országosan abnormális állapotokat szült. Az elhibázott 
törvény módosítása napirenden van tudomása szerint. Bízik benne, hogy lesz 
arra lehetőség, hogy ezeket a gyermekeket újra külön csoportban neveljék. A 
jelenlegi rendszer veszélyben van. Az illetékes osztálytól írásbeli beszámolót 
kér arról, hogyan látják a jövőt a törvénytervezet tükrében.  
 

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

Fedor Vilmos alpolgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon 
belül választ kap. 
 
Juga György: Az áprilisi és a márciusi Közgyűlésen is feltett kérdést, de 
választ azóta sem kapott. Az egyik kérdése a csatornapályázathoz 
kapcsolódott. Arra lett volna kíváncsi, hogy azokon a területeken, ahol nincs 
még bevezetve a víz, megoldható-e ennek a projektnek a keretében. Kíváncsi, 
milyen tervek állnak a városvezetés rendelkezésére.  
Az előző Közgyűlésen a Gazdasági Bizottság és a PIB tagjaként a 47 milliárd 
Ft-ból készülő villamos projekt hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Kiemeli, 
hogy a pályarekonstrukció tenderének kiírása a Közgyűlés által elfogadott 
közbeszerzési rendtől eltérően került kiírásra. Azt kérdezte, ki a felelős ebben 
az ügyben.  
A Búza téri vásárcsarnok építkezésekor több alvállalkozót nem fizettek ki. Azért 
tartja ezt fontosnak, mert részben városi beruházásról van szó.  
A Szent István utca 2-4. szám alatti lakók keresték fel azzal a problémával, 
hogy az eddigi zárt udvarukat megnyitották és a behajtani tilos táblát levették. 
Kérdése, miért. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A tegnapi fogadóóráján is elhangzott képviselő 
úr utolsó felvetése, az ügyet kivizsgáltatja. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 
napon belül választ kap.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Lenártek András: A Szondi telep maradványairól szól. A terület eladása 
folyamatban van, de a mostani állapot tarthatatlan. Építési törmelék, gaz, 
szemét található a területen, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Ha az 
eladást még nem bonyolította le a városvezetés, akkor kéri a kialakult helyzet 
rendezését.  
Olvasta az újságban, hogy biomassza üzem létesül Miskolcon. Elég szomorú, 
hogy erről a sajtóból kell értesülnie. Egy évvel ezelőtt önálló képviselői 
indítványt nyújtott be az alternatív energiafelhasználásról. Akkor abban 
maradtak, a témára visszatérnek az alapos átgondolás után. Ezt az átgondolást 
nem vette észre és vissza sem tértek az ügyre. A gázár növekedése is az 
alternatív megoldásokat sürgeti. Részletes tájékoztatást kér a biomassza 
erőműről. 
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Polgármester: Az útról látható része a Szondi telepnek eladásra került. 
Megadja a szót Molnár Zoltán úrnak. 
 
Molnár Zoltán: A terület rendezettségével kapcsolatban elmondja, hogy az 
eladott területen van elbontatlan épület, aminek lebontása a vevő feladata. A 
szerződés és a bizottsági döntés egyaránt május végét jelöli meg határidőnek. 
 
Polgármester: Előterjesztés valóban nem készült az alternatív 
energiafelhasználásról. A Holdingot felkéri az anyag elkészítésére. Gyakorlati 
tettekről viszont be tud számolni. A Bogáncs úti biogáz hasznosítása és 
bekapcsolása a távfűtésbe megvalósult. Korózs Andrást kérte fel, hogy a 
kapcsolódó témákat kezelje. A Közgyűlést is kéri az eredményekről tájékoztatni. 
Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
Fábián István: Az Avasi Református Egyház kérését tolmácsolja, miszerint 
közösségi házat szeretnének az Avason. Levélben fordultak kezdeményező 
jelleggel Polgármester úrhoz. A 14003. hrsz.ú területet szemelték ki, amelyet 
tavaly építési területnek jelöltek ki. A Platán és a Szemere közötti zöld területről 
van szó. A megvalósítandó szolgáltatások az egész Avas számára nyújtanának 
számos előnyös tevékenységet. Kéri, ha lehet, méltányos árat határozzanak 
meg.  
Az előző Közgyűlésen is említette már, hogy a Testvérvárosok 24-26. szám 
társasház lakói parkosítanának. Akkor azt kérte Polgármester úr, gyűjtsenek 
aláírást az ott élők. A társasház levélben fordult Polgármester úrhoz, melyben 
önkormányzati segítséget kérnek a tereprendezéshez, füvesítéshez és 
virágültetéshez. 15 méteres gyalogátjárót is szeretnének kialakítani.  
 
Polgármester: A Városgazda Kht-vel és Orosz Lajos alpolgármester úrral 
egyeztet a parkosítás ügyében. A Református Egyházzal a tárgyalások nem 
most kezdődtek. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
Molnár Péter: Elsősorban Fedor Vilmos alpolgármester úrhoz szól. Egy 
édesanya kereste meg azzal, hogy a kiliáni általános iskola nem teljesíti a 
törvényben előírt feladatot, miszerint a lisztérzékeny gyermekeknek külön 
étkeztetés jár. Sajnos ez a város több iskolájában is probléma.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 

 50 



Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 

1. napirend tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatást érintő önkormányzati 
rendelet módosítására  
 

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról 
elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány az 
előterjesztőin kívül nem érkezett. 
 
Előterjesztői módosító indítvány:  
 
Az előterjesztésben említett 46/1997. (XII.29.) sz. rendelet nem 
Kormányrendelet, hanem KTM rendelet. Mivel az említett rendelet helyett a ma 
érvényben lévő rendelet kerül beépítésre, az elírás nem igényli az előterjesztés 
módosítását.  Az előterjesztés mellékletét képező 41/2008. (XII. 22.) számú 
rendelet egységes szerkezetbe foglalt rendelettervezet 6. § szövegrészének 
korrekciója mellett a változatlanul érvényben maradó rendelkezésekben 
szereplő utalások számozásváltoztatása elmaradt a papír alapon kiküldött 
előterjesztésben. A cd formátumban megküldött előterjesztés a helyes 
változatot tartalmazza az alábbiak szerint: 

 
6. § 

1.) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat 
nyomvonalának 200 m-es körzetében az épületek, létesítmények hőellátó 
rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való 
hőenergia-ellátás lehetőségét. 

2.)  Az (1) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy 
a meglévő energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegő védelmével 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 
előírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen 
távhőt, villamos energiát, napenergiát geotermikus energiát hasznosító 
berendezéseket) kell alkalmazni. 

3.)  Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet, és az egyes építményekkel, építési munkákkal 
és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, továbbá a 
Miskolc Megyei Jogú Város 16/2005. (IV. 20.) sz. rendelet előírásaira is. 

4.) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, 
fennmaradásra, használatimód-változtatásra, használatbavételi 
engedélyezésre irányuló építésügyi hatósági eljárás során az engedélyező 
hatóságoknak, környezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében 
egyaránt érvényesíteniük kell. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet elfogadásakor fentieket 
figyelembe venni szíveskedjék. 
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Polgármester: A rendelet-tervezet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 
. 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
megalkotta a 15/2009. sz. 
rendeletét a távhő-
szolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek Miskolc 
város területén történő 
végrehajtásáról szóló 
41/2008. (XII. 22.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
2. napirend tárgya:  Javaslat Berekalja Településrészi Önkormányzat 

létrehozására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  A rendelet-tervezethez 
módosító indítványt Dr. Tompa Sándor képviselő úr és a Fidesz frakció nyújtott 
be. A képviselői módosító indítványt előterjesztőiként befogadja, így erről külön 
szavazni nem kell.  
 
Dr. Tompa Sándor képviselő úr módosító indítványa:  
 
Kezdeményezem, hogy a Rendelet 2. sz. melléklet1, mely Miskolc Megyei Jogú 
Város TELEPÜLÉSRÉSZI Önkormányzatai felsorolását tartalmazza, annak 9. 
pontja az alábbiak szerint változzék: 
9. Diósgyőr Városközpont településrészi önkormányzat 
 Tagjainak száma: 9 7 fő 

 
Polgármester:  A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
1.) Az SZMSZ-módosításra tett javaslat az alábbiak szerint módosul: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007. (III.07.) sz. 
rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
Az SZMSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi, 18. ponttal: 
Berekalja Településrészi Önkormányzat 
Tagjainak száma: 7 fő 

                                            
1 Módosította a 24/2007. (VI. 27.) sz. Ör., hatályos 2007. VI. 27-től  
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A Közgyűlés 13 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
 

Polgármester: A módosítók után a rendelet-tervezetről történő szavazás 
következik. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat 
szükséges. Kéri, szavazzanak. 

.A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
megalkotta a 16/2009. sz. 
rendeletét az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III.07.) rendelet módosí-
tásáról (a Berekalja 
Településrészi Önkormányzat 
létrehozása). 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Polgármester: A határozati javaslatról történő szavazás következik. Módosító 
indítványt szintén Dr. Tompa Sándor képviselő úr és a Fidesz frakció nyújtott 
be. A képviselői módosító indítványt előterjesztőiként befogadja, így erről külön 
szavazni nem kell.  
 
Dr. Tompa Sándor képviselő úr módosító indítványa:  
 
Az előterjesztéshez kapcsolódó Határozati javaslatot az alábbiakban 
kezdeményezem pontosítani: 
A Közgyűlés a Berekalja Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint határozza meg. 
 
Tagjainak száma: 5 fő 
  
Elnök: Dr. Hardonyi András (Lakcíme: Miskolc Bükk u. 13.) 
 
Tagok: 
 
Dr. Orosz István    (Lakcíme: Miskolc, Homok u. 20.) 
 
Dr. Horváth Gyula Lajos  (Lakcíme: Miskolc, Blaha L. u. 23.) 
 
Dr. Szinay Attila   (Lakcíme: János u. 65.) 
 
Fodor József  (Lakcíme: Berkenye u. 1.) 
. 
. 
. 
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3.) A Közgyűlés IX-210/96.146/2006. számú Határozatának 4. pontja az 
alábbiak szerint módosul:  
Diósgyőr városközpont Településrészi önkormányzat tagjainak száma: 7 fő 
 
Elnök:  Dr. Tompa Sándor Mályi, Erkel F. u. 72.  
 Miskolc, Erzsébet sétány 6 
Tagok: Horváth Ottóné Miskolc, Bródy u. 40. 
 Gál József   Miskolc,  Kuruc u. 33. 10/2. 
 Vilk Lajosné   Miskolc, Árpád u. 76. 6/2 
 Dr. Kovács László  Miskolc, Bem J. u. 18. 
 Nagy Endre   Miskolc, Árpád út 86 fszt 1. 
  (Név)…………… (Lakcím)…………………..... 

 
Polgármester:  A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
2.) Az SZMSZ-t módosító rendelet végrehajtását szolgáló határozati javaslat 1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Közgyűlés a Berekalja Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az 

alábbiak szerint határozza meg. 

Tagjainak száma: 7 fő 

Elnök: Dr. Hardonyi András (Lakcíme: Miskolc Bükk u. 13.) 

Tagok: 

Dr. Orosz István   (Lakcíme: Miskolc, Homok u. 20.) 

Dr. Horváth Lajos  (Lakcíme: Miskolc, Blaha L. u. 23.) 

Dr. Szinay Attila  (Lakcíme: János u. 65.) 

Fodor József (Lakcíme: Berkenye u. 1.) 

Mándy András (Lakcíme: Miskolc Bartók Béla u. 64.) 

…………………… (Lakcíme:……………………………) 

 
A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosító indítványban 
foglaltakra is. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség, 23 igen 
szavazat szükséges.  
 

A Közgyűlés 34 igen, 3 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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IV-78/31.517-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Berekalja Településrészi Önkormányzat létrehozása 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Berekalja 
Településrészi Önkormányzat létrehozására” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés a Berekalja Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az 

alábbiak szerint határozza meg. 
 

Tagjainak száma: 5 fő 
  

Elnök:  Dr. Hardonyi András (Lakcíme: Miskolc Bükk u. 13.) 
 
Tagok: 

Dr. Orosz István    Miskolc, Homok u. 20. 
Dr. Horváth Gyula  Miskolc, Blaha L. u. 23. 
Dr. Szinay Attila   Miskolc, János u. 65. 
Fodor József   Miskolc, Berkenye u. 1. 

 
2.) A Közgyűlés a Berekalja Településrészi Önkormányzat működéséhez 

szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére időarányosan biztosítja, az előirányzatok rendezésére a 
költségvetés korrekciója keretében kerül sor. 

 
3.) A Közgyűlés IX-210/96.146/2006. számú Határozatának 4. pontja az 

alábbiak szerint módosul:  
Diósgyőr városközpont Településrészi önkormányzat tagjainak száma: 7 fő 

 
Elnök:  Dr. Tompa Sándor  Miskolc, Erzsébet sétány 6. 
Tagok: Horváth Ottóné Miskolc, Bródy u. 40. 
  Gál József   Miskolc,  Kuruc u. 33. 10/2. 
  Vilk Lajosné   Miskolc, Árpád u. 76. 6/2 
  Dr. Kovács László  Miskolc, Bem J. u. 18. 
  Nagy Endre   Miskolc, Árpád út 86 fszt 1. 
  Malinákné Holman Ilona Miskolc, Árpád u. 70. 2/3. 

  
4.) A Közgyűlés IX-210/96.146/2006. számú Határozatának II. pontja az 

alábbiak szerint módosul:  
A Közgyűlés a Diósgyőr városközpont településrészi önkormányzat utca 
szerinti lehatárolását az alábbiak szerint állapítja meg. 
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Választó
-kerület 

Ir. 
szám Közterület neve házszámtól házszámig 

24 3535 BÁNFOLYÁS UTCA     
24 3535 BÁNKI DONÁT UTCA     
24 3535 BATSÁNYI JÁNOS UTCA     
24 3535 BÉKE UTCA     
24 3535 ELŐHEGY UTCA 18 Végig
24 3534 ELŐHEGY UTCA 1 Végig
24 3535 FÜLEP JÓZSEF UTCA    
24 3535 KONDOR BÉLA UTCA    
24 3535 Vas Gereben utca  
24 3535 Ákos utca               22 Végig
24 3535 KURUC UTCA 1 81
24 3535 PECÉRVÖLGY     
24 3535 TÓTH ÁRPÁD UTCA    
24 3535 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN UTCA    
24 3535 TÖRÖKVERŐ UTCA    
24 3535 VAJDA JÁNOS UTCA    

26 3535 ÁRPÁD ÚT 2 
90 (páros 
számok)

24 3534 TÁNCSICS MIHÁLY TÉR     
 

Felelős:   Jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
3. napirend tárgya:  Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

körzetekről szóló rendelet megalkotására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez 
módosító indítványt az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott rendelet függeléke) a 
Fidesz frakció nyújtott be. Erről kéri, szavazzanak. 

 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A rendelettervezetben szereplő „függelék” kifejezés mindenhol „melléklet” 

kifejezésre módosul. 

A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről, 
figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban foglaltakra is. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 25 igen, 15 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
háziorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 17/2009. sz. 
rendeletét. 
 

 (A rendelet és a függelék a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat a hosszú távú Közlekedési Koncepció 
felülvizsgálatára  

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítvány a Fidesz frakció részéről 
érkezett. Erről kéri, szavazzanak.   
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A Határozati javaslat egy új 3. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 

3./  

a./  A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy dolgoztassa ki a Meggyesalja 

és Petőfi utcák kapcsolatát biztosító új feltáró út esetleges alternatíváit (pl. 

Rácz György utca). 

b./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy dolgoztassa át a Diósgyőri 

sportliget útkapcsolatait, oly módon, hogy a területen keresztül haladó utak 

a legkevésbé bontsák meg a terület egységét.  

c./  A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az É-D-i 

közlekedési tengelyre tervezett villamos vonal helyett trolibusz vonal 

létesítésének lehetőségét, összehasonlítva a két változatot gazdaságossági 

és hatékonysági szempontból.  

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

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 

 
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-79/31.519/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és 

Közlekedéspolitikai koncepciójának korszerűségi 
felülvizsgálata 

 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és Közlekedéspolitikai koncepciójának 
korszerűségi felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Közgyűlés a VIII-241/71.571/2005. sz. határozattal jóváhagyott Miskolc 

Megyei Jogú Város Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és 
Közlekedéspolitikai Koncepció korszerűségi felülvizsgálatát elfogadja.  

 
2. A Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és Közlekedéspolitikai Koncepció 

korszerűségi felülvizsgálatának tervét a Településszerkezeti Tervbe és 
Szabályozási Tervbe a soron következő karbantartás során be kell építeni.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Főépítész 
Határidő:    folyamatos 

 
5. napirend tárgya:  Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt 

Végleges Akcióterületi Tervére 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány az előterjesztőin kívül a 
Fidesz frakció részéről érkezett.  
 
Előterjesztői módosító indítvány:  
 
A Bizottsági üléseken javasolt módosítások, melyeket az előterjesztő 
befogadott: 

1./ Az IVS módosítás 19. oldalán ill. a Végleges Akcióterületi Terv 104. oldalán 
található táblázat fejléce második rovatának szövege helyesen: 
”Képviselőtestület, Bizottságok”. 

2./ Az IVS módosítás 14. oldalán a II.10.2. pont szövege helyesen: „ A déli 
iparterület fejlesztése mintegy 2 MdFt. összköltségvetéssel valósulhat meg.” 

3./ Az IVS módosítás 21. oldalának harmadik francia bekezdése kimarad. 

A Közreműködő Szervezet által javasolt módosítások a Végleges 
Akcióterületi Tervben 

33. oldal - Utolsó előtti bekezdés utolsó mondata az alábbi mondatra módosul: 

           „Amennyiben nem sikerül az önkormányzatnak az ingatlanok megvásárlása, 
úgy, abban az esetben a jogszabályoknak megfelelően kisajátításra kerülhet 
sor.” 

34. oldal kép alatti bekezdés utolsó mondata az alábbiakkal egészül ki. 
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 „…, amikor a szállodák átlagos kihasználtsága 70-80%-os, hét végeken 
számos szálláshelyen 100%-os kihasználtságot jelentve.” 

35. oldal első bekezdése után az alábbi új bekezdés kerül beillesztésre. 

 „38 milliárd forint összköltségű Zöld Nyíl villamos projekt eredményeként 
gyakorlatilag a teljes (a Tiszai pályaudvar - Diósgyőr végállomások közötti) 
jelenleg használt - 9,6 kilométer hosszúságú – villamos pálya, a forgalmi-, 
javítótelepi- és bekötő vágányok, illetve azok tartozékainak komplett 
rekonstrukciója megtörténik.  

A vágány-korszerűsítéshez kapcsolódóan megvalósul az utas peronok, a 
meglévő végállomási épületek ki- és átalakítása, a jelző-, biztonsági- és utas 
tájékoztató eszközök rekonstrukciója. Megtörténik 31 db alacsonypadlós, 
korszerű villamos beszerzése és a javítóbázis korszerűsítése.” 

35. oldal második bekezdése az alábbi zárójeles szöveggel egészül ki. 

„a nagy szolgáltató vállalatok (pl. 2007-ben a British Telecom) letelepedését.” 

43. oldal utolsó előtti bekezdés zárójeles mondata elmarad. 

74. oldalon a kommunikációs költségek tervezése az alábbi táblázatra 
módosult. 

 A változás indoka, hogy a Közreműködő szervezet javasolta, hogy ne a 
kivitelezés, hanem a nyilvánosság költségek keretében tervezzük meg az 
összes projektelemre az információs és emlékezető táblák költségeit. Továbbá 
minden olyan tevékenységre kér költségvetést, melyet az 1. sz. kommunikációs 
csomag megjelöl. 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció módosító indítványát. 

 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A Határozati javaslat egy új 4. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 

4./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy dolgoztassa át a Szent István 

tér, az alatta tervezett mélygarázs és a Városháza fejlesztés terveit, valamint a 

Szent István térre és környezetére vonatkozó szerkezeti tervet.  

A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel az előterjesztői módosítóban foglaltakra is. 
 
 
 

A Közgyűlés 24 igen, 13 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-80/31.520/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Belvárosi Rehabilitáció Végleges Akcióterületi Terv 

jóváhagyása 
 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi 
Rehabilitáció Végleges Akcióterületi Tervére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiának az 1. sz. melléklet szerinti kiegészítését és 
módosítását. 

 
Felelős  polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  azonnal 

 
2./  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2. sz. melléklet 

szerinti Belvárosi Rehabilitáció Végleges Akcióterületi Tervét, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt projekt második körös 
döntésére a projektdokumentációt nyújtsa be. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
   Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Határidő:  2009. május 15. 

 
3./  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

KIEPR-2008-0004/EMRFU azonosítási számú „Miskolc belváros 
rehabilitációja” kiemelt projekt önrészeként 942.945.041 Ft forrást biztosít, 
és azt a támogatási szerződésben meghatározásra kerülő ütemezés 
szerint, az adott évi költségvetésében bocsátja rendelkezésre. 

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

 
(A két melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat közterület elnevezésére 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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IV-81/31.521/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közterület elnevezése  
 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterület 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc-Martinkertvárosban a 12774 helyrajzi számú terület a Szalay 

Lajos utca elnevezést kapja. 
2. Az elnevezésekről névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületre ki kell 

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

földhivatali adatbázisban át kell vezetni. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
   Főosztály 
   Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 

7. napirend tárgya:  Javaslat valamennyi 2009. július 1-je után önállóan 
működő nevelési-oktatási intézmény Alapító Okiratának 
módosítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-82/31.522/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Valamennyi 2009. július 1-je után önállóan működő nevelési-

oktatási intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat valamennyi 
2009. július 1-je után önállóan működő nevelési-oktatási intézmény Alapító 
Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a 
 

Melléklet  
1. Nyitnikék Óvoda 
2. Bulgárföldi Óvoda 
3. Vasgyári Óvoda 
4. József úti Óvoda 
5. Belvárosi Óvoda 
6. Százszoszép Óvoda 
7. Avastető Óvoda 
8. Szinva-Népkerti Óvoda 
9. Pitypang Óvoda 
10. Áfonyáskert Óvoda 
11. Benedek Elek Óvoda 
12. III. ÓGASZ 
13. IV. ÓGASZ 
14. Bársony János Általános Iskola 

15. 
Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola 

16. 
Fazekas-Istványffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

17. 
Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola 

18. 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola 

19. 
10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

20. 
Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

21. 21. sz. Általános Iskola 

22. 
II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

23. 
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

24. 
Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola 

25. 
Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

26. Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
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Nyelvű Iskola 

27. 
Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

28. Komlóstetői Általános Iskola 

29. 
Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

30. 
Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

31. 
Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet 

32. Andrássy Gyula Szakközépiskola 
33. Avasi Gimnázium 

34. 
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 
Szakközépiskola 

35. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
36. Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola 
37. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 
38. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
39. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 
40. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 

41. 
Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium 

42. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
43. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
44. Földes Ferenc Gimnázium 
45. Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola 
46. Herman Ottó Gimnázium 
47. Kandó Kálmán Szakközépiskola 
48. Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 
49. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
50. Központi Leánykollégium 
51. Martin János Szakképző Iskola 
52. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 

53. 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

54. 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola és Szakiskola 

55. Zrínyi Ilona Gimnázium 
 
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 4. §-a alapján módosítja, illetve kiegészíti az alábbi 
tartalommal: 
 
- irányító szerv megnevezése, székhelye; 
- jogszabályban meghatározott közfeladat; 
- 15-16. § szerinti besorolások; 
- foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok. 
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Egyben meghatározza az ágazat működéséhez szükséges szakfeladat rendet a 
8008/2008. (HÉ.51.) PM tájékoztatóban, és az államháztartási szakfeladatok 
rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi 
meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 1-55. sz. mellékletek szerinti Alapító Okiratok aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

8. napirend tárgya:  Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának 
módosítására a 2008. évi CV. törvény alapján 

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

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

IV-83/31.523/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása a 2008. évi 

CV. törvény alapján 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kulturális 
intézmények Alapító Okiratainak módosítására a 2008. évi CV. törvény alapján” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár Alapító Okiratát a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, és az 
államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a 
szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 (III. 27.) PM 
tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 1. sz. melléklet szerinti - 
Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal 
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2. A Közgyűlés a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Alapító Okiratát 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény, és az államháztartási szakfeladatok rendje használatának 
útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 
(III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 2. sz. 
melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 
3. A Közgyűlés a Miskolci Nemzeti Színház Alapító Okiratát a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, és az 
államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a 
szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 (III. 27.) PM 
tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 3. sz. melléklet szerinti - 
Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 
4. A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Alapító Okiratát a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény, és az államháztartási szakfeladatok rendje használatának 
útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 
(III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 4. sz. 
melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 
5. A Közgyűlés a Miskolci Szimfonikus Zenekar Alapító Okiratát a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény, és az államháztartási szakfeladatok rendje használatának 
útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 
(III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 5. sz. 
melléklet szerint - Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 65 



 
6. A Közgyűlés az Ifjúsági és Szabadidő Ház Alapító Okiratát a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, és az 
államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a 
szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 (III. 27.) PM 
tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 6. sz. melléklet szerint - 
Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 
7. A Közgyűlés a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ 

Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény, és az államháztartási szakfeladatok rendje 
használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról 
szóló 5/2009 (III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza 
a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 7. sz. 
melléklet szerint - Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:    azonnal  

 
8. A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a 

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

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

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
9. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító 

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

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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IV-84/31.524/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának 

módosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának 
az 5/2009. (III. 27) PM rendelet, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. szerinti módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Határidő:  azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

10. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, valamint a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság Alapító okiratának 
módosítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-85/31.525/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala valamint a 

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító 
Okiratának módosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala valamint a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény és az államháztartási szakfeladatok rendje 
használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról 
szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza 
a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 1. sz. 
melléklet szerinti – Alapító Okirat aláírására. 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal 

 
2.) A Közgyűlés a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító 

Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény és az államháztartási szakfeladatok rendje 
használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról 
szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató alapján módosítja, és felhatalmazza 
a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 2. sz. 
melléklet szerinti – Alapító Okirat aláírására. 

 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
 Határidő:  azonnal 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a 

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

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

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 68 



11. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás megújítására 
közművelődési feladatellátás céljából 

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

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

IV-86/31.526/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodás megújítása közművelődési 

feladatellátás céljából   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési megállapodást köt 
1 évre 2009 június 1-től 2010. május 31-ig a Miskolctapolcáért egyesülettel 
Miskolctapolca városrész közművelődési feladatellátására a határozat 
mellékletét képező megállapodás szerint.  
 
Felelős:   Káli Sándor  polgármester 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolctapolcáért Egyesület    
Határidő:   2009. június 1.  

 
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
12. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város lejáró 

közvilágítási szerződéssel kapcsolatos további 
feladataira  

   
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Módosító indítványt az előterjesztőin kívül a Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság valamint a Környezetvédelmi és 
Energiaügyi Bizottság nyújtott be. Az előterjesztői módosító indítvány egy új 
határozati javaslatot tartalmaz, ezért a két bizottsági módosító okafogyottá vált, 
így ezekről külön szavazni nem kell.  
 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa: 
 
A határozati javaslat 1.2. és 7. pontja kivételével az előterjesztés további 
elemzést igényel, ezért későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra. 
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A Környezetvédelmi és Energiaügyi  Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
A határozati javaslat 4. pontjában egy harmadik lehetőséget kíván a Bizottság 
megvalósítani, az „A” változat színvonalát a „B” változat áráért biztosítsa a 
Szolgáltató: 
4. A hálózat üzemeltetésénél 
„C” VÁLTOZAT: az „A” változat színvonalára kell törekedni a „B” változat 
áráért 

 
Előterjesztői módosító indítvány:  
 
Az előterjesztéshez benyújtott határozati javaslat 3. 4. 5. 6. pontjait 
visszavonom, így a határozati javaslat az alábbiak szerint módosul: 
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése megtárgyalta a közvilágítási áram 
vásárlásával és a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos VÜ: 81.117/2009 számú 
előterjesztést. Az abban foglaltak alapján az alábbiak szerint döntött.  
 
1. Az áramvásárlásra közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:    Miskolc Holding Zrt. 

 Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:      azonnal  
 

2. A szerződés lejártát követő időszakban az új áramkereskedő 
szolgáltatásának megkezdéséig az egyetemes szolgáltatást kell igénybe venni. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:     2009. augusztus 1. 
 
 

3. Az intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok 2010. január 1.-től történő közös villamos energia vásárlására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást elő kell készíteni. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:   Miskolc Holding Zrt. 
                              MIHŐ Kft. 
                              Közoktatási Osztály 
                              Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:      2009. szeptember 30. 
 
 
Polgármester: Az előterjesztői módosító szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-87/31.527/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú város lejáró közvilágítási szerződéssel 

kapcsolatos további feladatai 
 
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése megtárgyalta a közvilágítási áram 
vásárlásával és a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos VÜ: 81.117/2009 számú 
előterjesztést. Az abban foglaltak alapján az alábbiak szerint döntött.  
 
1. Az áramvásárlásra közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 

Építési, Környezetvédelmi és  
Városüzemeltetési Főosztály 

Határidő:  azonnal 
 

2. A szerződés lejártát követő időszakban az új áramkereskedő 
szolgáltatásának megkezdéséig az egyetemes szolgáltatást kell igénybe venni. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és  

Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:  2009. augusztus 1. 
 

3.   Az intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok 2010. január 1-től történő közös villamos energia vásárlására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást elő kell készíteni. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 

MIHŐ Kft. 
Közoktatási Osztály 
Egészségügyi és Szociális Osztály 

Határidő:  2009. szeptember 30. 
 
 
 
13. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város közbiztonsági 

és bűnmegelőzési stratégia 2007-2008. évi cselekvési 
programban foglalt feladatok végrehajtásáról. Javaslat 
a 2009-2010. évi cselekvési programra 

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

 
 
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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IV-88/31.528/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 

foglalt feladatok 2007-2008. évi teljesítéséről, a stratégia 2009-
2010. évi cselekvési programjának jóváhagyása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2007-2008. évi 
teljesítéséről, javaslat a stratégia 2009 - 2010. évi cselekvési programjára”  
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a beszámolót és a 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2009 - 2010. évre vonatkozó 
cselekvési programját. 
 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
               közbiztonsági tanácsnok 
Határidő:  azonnal 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

14. napirend tárgya:  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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

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

IV-89/31.529/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatairól 
 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatairól” készült előterjesztésben foglaltakat. 
 
Felelős:  a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő:  azonnal 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
15. napirend tárgya:  Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2008. évi  

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

IV-90/31.530/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról 
 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci 
Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés a Miskolci Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról szóló – a 
határozat mellékletét képező – beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Felelős:  a határozat kiadásáért a Jegyző 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
16. napirend tárgya:  Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

2008. évi munkájáról 
   
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
 

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

IV-91/31.531/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

2008. évi munkájáról  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi munkájáról” című előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi 
munkájáról szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolóban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
 
Felelős:  a határozat kiadásáért a Jegyző 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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1. sürgősségi napirend tárgya:  A helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatásának igénylése 

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

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

IV-92/31.543 /2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „A helyi közforgalmú 
közlekedés normatív támogatásnak igénylése” tárgyában készített sürgősségi 
indítványban foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-23/31.217-1/2009. sz. határozatát 
az alábbi 3. ponttal egészíti ki:   
 
3.)   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII. tv. 17. § 
(5) bekezdése alapján, pályázati eljárás nélkül - a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva az MVK Zrt-t - kötötte meg a közszolgáltatási szerződést, 
melyet a Közgyűlés X-255/60.678/2004. sz. határozatával hagyott jóvá.  
 
Felelős:             Polgármester 
Közreműködik:    MVK Zrt. 
                             Építési, Környezetvédelmi és  
   Városüzemeltetési Főosztály 
                             Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             azonnal 
 

 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 

közoktatásának feladat-ellátási, intézmény-
hálózat működtetési és fejlesztési tervének 
2007-2013 felülvizsgálatáról szóló II-
32/31.223/2009. sz. határozat módosítására 
(II. fejezet 3. 4. pont) 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-93/31.544 /2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város közoktatása feladat-ellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló határozat módosítása 

  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú 
Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és 
fejlesztési tervének 2007-2013 felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. 
határozat módosítására (II. fejezet 3. 4. pont) című sürgősségi előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Az általános iskolák esetében a 2009/2010. tanévben indítható osztályok 
számát az alábbiak szerint engedélyezi: 

 
 

 
Intézmény 

II-32/31.223 
/2009.sz. 
határozat 

szerint eng. 
oszt. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2009/2010-
ben 

indítható 
oszt. száma

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

 
44 

 
+1 

 
45 

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

 
21+3 

 
+ 1 

 
22+3 

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

36 
 
 

53 

+1 
 
 
- 

37 
 
 

53 

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

II-32/31.223/2009. 
sz. határozat 

szerint  
 engedélyezett 

Változás 2009/2010.tanév Intézmény 

Isk. 
otth. 

Napk.
Otth. 

Tan. 
szoba 

Isk. 
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth 

Tan. 
szoba

Szabó L. Ált. 
Iskola  

11 2 1 - -1 - 11 1 1 

- Vörösmarty 
M.   

- 12 - - - - - 12 - 

10. Sz. 
Petőfi S.   

- 8 - - -1 - - 7 - 

-Rónai F. 
Ált. Isk. 

4 1 - - - - 4 1 - 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:            2009. július 1. 
 
 
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a változások következtében 
szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosítására. 
 
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:            2009. I. félévi korrekció 
 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Avas városrészen működő 

személy- és vagyonőri szolgálat 
igénybevételére irányuló kötelezettség-
vállalás jóváhagyására 

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

 
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 12 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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IV-94/31.545/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Avas városrészen működő személy- és vagyonőri 

szolgálat igénybevételére vonatkozó kötelezettségvállalás 
jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Avas 
városrészen működő személy- és vagyonőri szolgálat igénybevételére 
vonatkozó kötelezettségvállalás jóváhagyására” című sürgősségi 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az 1. sz. mellékletben 

foglalt megbízási szerződést. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

megbízási szerződés időtartamára a pénzügyi fedezetet biztosítja az 
önkormányzat költségvetésében. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat a FŰTŐMŰ - Science Múzeum és 

Művészeti Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA 
PÓLUS pályázat második fordulójához 
szükséges ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-95/31.546/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: FŰTŐMŰ - Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 

AGÓRA PÓLUS pályázat második fordulójához szükséges 
ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat a FŰTŐMŰ - 
Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS pályázat 
második fordulójához szükséges ingatlan tulajdonjogának megszerzésére” 
tárgyú sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc M.J.V. Önkormányzata 
megvásárolja a TIOP 1.3.3 pályázat 2. fordulós beadásához szükséges 40589 / 
5 hrsz. alatti ingatlant 190 MFt + Áfa áron. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Határidő:    2009. május 25. 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
 
2.) Az adásvételhez szükséges előleg összegét a 2008. december 18-án X-
236/14.143/2008. sz. határozatában 2009-re betervezett saját forrás terhére 
biztosítja, arra az időszakra, amíg a forrás a támogatási szerződés megkötését 
követően lehívhatóvá válik a támogatásból. A fennmaradó vételárrészt Miskolc 
Megyei jogú Város a pályázati támogatásból fizeti meg.  
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:    azonnal 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a 
megvalósításhoz szükséges adásvételi szerződés aláírására és intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:    2009. május 20. 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet  
  

 
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki 

Önkormányzatok Terület- és 
Településfejlesztési Társulásában lévő 
tagsági jogviszonyból adódó pénzügyi 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a 
fennálló tagsági jogviszony 
megszüntetésére 

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

IV-96/31. 547/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és 

Településfejlesztési Társulásában lévő tagsági jogviszonyból 
adódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése, valamint a fennálló 
tagsági jogviszony megszüntetése 

  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Sajó-
Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési 
Társulásában lévő tagsági jogviszonyból adódó pénzügyi kötelezettségek 
teljesítésére, valamint a fennálló tagsági jogviszony megszüntetésére” című 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Sajó-Hernádvölgyi és 
Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulásával 
szemben lévő pénzügyi kötelezettségek rendezésével kapcsolatos feladatokat 
megtegye.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
2.) A Közgyűlés egyetért Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és 
Településfejlesztési Társulásban fennálló tagsági jogviszony megszüntetésével, 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tagsági viszony megszüntetéséről 
szóló döntéséről értesítse a Társulás Elnökségét. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5302/A/3 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó igény bejelentése, valamint a IV-
84/16.418/2007. sz. határozat módosítása 
tárgyában hozott V-122/16.511/2007 számú 
határozat módosítására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-97/31.548/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc 5302/A/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó igény bejelentése 
 
 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
5302/A/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó igény bejelentése, valamint a IV-84/16.418/2007. sz. határozat 
módosítása tárgyában hozott V-122/16.511/2007 sz. határozat módosítására” 
című sürgősségi indítványt, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A V-122/16.511/2007 számú határozat 1.) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 
1. A Közgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 36.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján bejelenti igényét az ingatlan-nyilvántartásban 
Miskolc 5302/A/3 hrsz. alatt szereplő, Magyar Állami kizárólagos tulajdonában 
álló ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására, kulturális és 
közművelődési feladatok ellátása, valamint az önkormányzati ügyfélszolgálati 
iroda működtetése céljából, és felhatalmazza a Polgármestert az ezzel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket vállalja. 
Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele a terület kistérségi 
elképzeléseivel nem ellentétes. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására 2009. évi 

ÉMRFT-CÉDE támogatás elnyerése céljából 
  

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  

IV-98/31. 560/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Pályázatok benyújtása 2009. évi ÉMRFT-CÉDE támogatás 

elnyerése céljából  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács felhívására benyújtható pályázatokkal 
kapcsolatos sürgősségi indítványt, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata 
összeállítsa és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett ÉMRFT-CÉDE b), c), és e) jogcímekre benyújtsa az alábbiakban 
felsorolt pályázatokat: 
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Adatok eFt-ban 

Jog
cím A pályázat címe 

Biztosítandó 
saját erő 

Elnyerhető 
támogatás 

 
Összesen 

b) 
Miskolc köztéri 
játszótereinek 

felújítása (Csóka u.) 
13.470 20.000 33.470 

b) 

Miskolc köztéri 
játszótereinek 

felújítása (Mátyás 
király u és Katowice u) 

10.885 20.000 30.885 

 
b) 

Miskolc köztéri 
játszótereinek 

felújítása (Szinyei 
Merse Pál u. és-

Soltész Nagy Kálmán 
u.) 

9.877 18.342 28.219 

b) 
Miskolc köztéri 
játszótereinek 

felújítása (Lavotta u.) 
7.122 13.225 20.347 

b) 

Miskolc köztéri 
játszótereinek 

felújítása (Aulich. u. és 
Bíró u.) 

7.262 13.485 20.747 

c) 
Mész utcai tagóvoda 

fejlesztése 16.713 31.037 47.750 

c) 

Iskolai védőnő 
program 

megvalósításához 
szükséges eszközök, 

felszerelések 
beszerzése 

11.200 20.800 32.000 

e) 
Számozott utcák  

rehabilitációja 11.000 20.000 31.000 

 Mindösszesen: 87.529 156.889 244.418 

 
 

Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet,  

Főépítészi Városfejlesztési- és rendezési Osztály  
     Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Határidő:   azonnal 
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2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet, 
   Főépítészi Városfejlesztési- és rendezési Osztály  

 Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
3.) A Közgyűlés biztosítja a pályázatok megvalósításához szükséges saját erő 
összegét, mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Játszóterek 
fejlesztése III. ütem” illetve a „Pályázatok Önrésze” költségvetési soron 
rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   polgármester  
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
4.) A Közgyűlés támogatja a projektek megvalósítását és tudomásul veszi, hogy 
a támogatással megvalósult fejlesztések fenntartását illetve a kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtását az Önkormányzat a projekt befejezését követően 5 
éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles. 
 
Felelős:   polgármester  
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  Főosztály 

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Polgármesteri Kabinet, 
Főépítészi Városfejlesztési- és rendezési Osztály 

Határidő:   folyamatosan 
 

 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lyukóvölgyi közösségi ház 

működtetési feladatainak a lyukóvölgyi 
településrészi önkormányzat részére történő 
átadásra 

  
Polgármester: Módosító indítvány Szilágyi Gizella és Riba Istvánné képviselők 
nyújtottak be, melyet az előterjesztő befogadott (lásd elfogadott határozat), így 
erről külön szavazni nem kell. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot, figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosító 
indítványban foglaltakra is. 

 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  
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IV-99/31.561/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Lyukóvölgyi közösségi ház működtetési feladatainak átadása a 

lyukóvölgyi településrészi önkormányzat részére 
  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lyukóvölgyi 
közösségi ház működtetési feladatainak a lyukóvölgyi településrészi önkormányzat 
részére történő átadásra” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. )  A Közgyűlés a Lyukóvölgyben lévő 77605 hrsz-ú 1759 m2-es ingatlant és az 
azon lévő épületet a Miskolci Családsegítő Központ használatából 2009. június 1. 
napjától elvonja és azt a Lyukóvölgyi településrészi önkormányzat részére 
határozatlan időre ingyenesen használatba adja, közösségi ház működtetése 
céljából.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

  
2.)  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális 
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ, 
alapító okiratának 9. pontjából törlésre kerüljenek a „Miskolc, Lyukóvölgy 
Közösségi Ház” valamint „Miskolc, Lyukóvölgy 77 605 helyrajzi szám” 
megnevezésű telephelyek és jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és      
  Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
        Miskolci Családsegítő Központ 
 
3.) A Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzat vállalja, hogy térítésmentesen helyet 
biztosít a Miskolci Családsegítő Központ által kidolgozott Lyukóvölgyi szakmai program 
2009. július 1-jétől történő elindításához. 
 
Felelős:  Riba Istvánné részönkormányzat elnöke 
Határidő:  2009. július 1. 
 
4.) A Miskolci Családsegítő Központ lyukóvölgyi szakmai programja 
megvalósításának feltételeiről a két érintett fél 2009. június 15-ig megállapodást köt. 
 
Felelős:  Riba Istvánné részönkormányzat elnöke 
   Miskolci Családsegítő Központ igazgatója 
   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  2009. június 15. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulásának Szociális Bizottsága két 
tagjának személyére vonatkozóan 

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

 
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  

 
IV-100/31. 562/2009. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Szociális Bizottságába 

tagok delegálás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulásának Szociális Bizottsága két tagjának személyére 
vonatkozóan” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Szociális Bizottságába 
tagként, a Miskolci Családsegítő Központ valamint az Iránytű Szociális 
Szolgálat igazgatóját Földessy Juditot és Horváth Zoltánt javasolja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
                                 Főosztály 
  Kistérségi munkacsoport 
 
 
Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek. A 
legközelebbi Közgyűlés időpontja: 2009. június 25.  
Az ülést 21:09-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 
 


	MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
	              KÖZGYŰLÉSE         
	JEGYZŐKÖNYV

	11.) Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 1. szám alatti 2527/3/A/1 hrsz-ú ingatlan jelzálogjoggal, valamint vételi joggal történő megterhelésére
	Intézmény
	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lyukóvölgyi közösségi ház működtetési feladatainak a lyukóvölgyi településrészi önkormányzat részére történő átadásra” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Szociális Bizottsága két tagjának személyére vonatkozóan” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

