
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
V-31.076/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 25-én, 9.00 
órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Cseh 
László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente, Doszpoly Orsolya, Fábián 
István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, 
Dr. Hártó György, Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, Juga György,  Kobold 
Tamás, Kocsis Levente, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László, Lenártek András, 
Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy Istvánné, Orosz Lajos, 
Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, 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: Dr. Bistei Attila DR. Univ., Illyés Miklós. 
 
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 30 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést, 
hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 



1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi 
kapacitás átalakítására vonatkozó 
tervezetének jóváhagyására 

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

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

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő 
szociális intézmények alapító okiratának 
módosítására 

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

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

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lyukóvölgyi településrészen 
orvosi konténerek elhelyezésére 

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

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 
kihelyezésére és pályázat benyújtására 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
pályázatának támogatására 

 
 
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. 
 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratának módosítására 

 
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. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-
2009-5.1.3 kódszámú „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” című felhívásra 

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

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

 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP-

2009-4.2.2 kódszámú „Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” 
(akadálymentesítés) című felhívásra 

 
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. 
 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MIBOB Kft. és az Önkormányzat 
között fennálló földhasználati szerződés 
módosítására 

 
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. 
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10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az ÉMOP keretében meghirdetett, 
az Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járó beteg 
szakellátás korszerűsítése tárgyában 
elnyert pályázati összeg kiegészítésére 

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

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

11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány, a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány, valamint a 
Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására 

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

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

12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények Miskolc Városi 
Diáksport Szövetségéhez való csatlakozás 
lehetőségére 

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

A Közgyűlés 21 igen, 10 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati intézmények 
felújítására benyújtott pályázatok 
önrészének módosítására 

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

A Közgyűlés 31 igen, 1 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújítására benyújtott pályázatok 
önrészének biztosítására 

 
 
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. 

 
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a kötelező úszásoktatás  

átszervezésére, a Városi Uszoda 
üzemeltetőjének változtatására és a 
Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító 
Okiratának módosítására 

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

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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16. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 
1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati lakás 
helyett cserelakás biztosítására 

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

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

 
 
17. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és 

Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására 

 
 
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. 

 
 
18. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 
beosztásának betöltésére történő pályázat 
kiírására 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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19. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 
lillafüredi ingatlancsoportjához csatolandó 
további ingatlanrészek értékesítésére és a 
korábbi vonatkozó döntés módosítására 

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

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

 
20. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5-ös számú déli 

iparterület ipari parki cím elnyerésére 
irányuló pályázatára 

 
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. 

 
 
 
21. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Piac Zrt. részére 

nyújtandó részvényesi kölcsönnel 
kapcsolatos döntések meghozatalára, 
valamint FB tag választására 

 
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. 

 
 
 

 8 



22. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. ingatlan 
tranzakcióinak tulajdonosi jóváhagyására 

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

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 3 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
23. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtár 

intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére 

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

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

Polgármester: A sürgősségi előterjesztések után a meghívó szerinti napirendi 
javaslat elfogadásáról történő szavazás következik. 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság a téma 
összetettségére és komplexitására tekintettel indítványozza, hogy Javaslat az 
Épített környezet helyi védelméről szóló rendelet felülvizsgálatára c. meghívó 
szerinti 1. napirendi pontot 2 fordulóban tárgyalja a Közgyűlés. 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi indítványról. 
 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 

 
Polgármester:  Ügyrendi javaslata, Közgyűlés a napirend előtti hozzászólások 
után folytassa munkáját a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalásával.  
(Indokolás: A napirendek nagy száma, illetve a zárt ülésen tárgyalandó 
személyi kérdés. – a pályázók meghívást kaptak az ülésre, ne várakozzanak 
késő estig –) Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi indítványról. 
 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 
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Polgármester: Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az 
ülés napirendjére vonatkozóan. 
 
Lenártek András: Ügyrendi javaslata, a ma tárgyalandó 53 napirendre 
tekintettel, illetve egyes előterjesztések előkészítetlenségére a meghívó szerinti 
1. (Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet  
felülvizsgálatára) és 24. (Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc-Avas 
városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása miatt a megszűnő aluljáró 
hasznosítására) napirendet ne vegye fel a Közgyűlés. 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott 1. sz. ügyrendi javaslatot. 
(Az 1. sz. napirendet - Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló 
rendelet felülvizsgálatára - napirendet ne vegye fel a Közgyűlés a mai ülés 
napirendjére.) 

A Közgyűlés 11 igen, 21 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott 2. sz. ügyrendi javaslatot. (A 
24. az. Napirendet - Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc-Avas 
városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása miatt a megszűnő aluljáró 
hasznosítására - napirendet ne vegye fel a Közgyűlés a mai ülés napirendjére. 
 

A Közgyűlés 11 igen, 21 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 

 
--- 
 

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

 
Közgyűlés 21 igen, 0 nem, 
11 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 

 
1. Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet  

felülvizsgálatára 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat a 2008. évi ÖKO-PROGRAM pályázat meghosszabbítására 

 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
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3. Javaslat egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 

  
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
4. Javaslat a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 

22/2000. (V. 8.) számú rendelet módosítására 
  

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatás ellátására, a 
Közszolgálati szerződés megkötésére 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
6. Javaslat a „lakások bérletéről” szóló  25/2006. (VII. 12.) számú rendelet 

módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város rendkívüli levegőtisztaság-védelmi 

intézkedési tervének felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
8. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet 

módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
9. Javaslat a védőnői szolgálat struktúrájának módosítására és 

továbbfejlesztésére, illetőleg a miskolci területi védőnői  és iskola, ifjúság-
egészségügyi körzethatárok megállapításáról és fejlesztéséről szóló 
50/2005. (XI. 24.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:    Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
10. Javaslat a Selyemrét Településrészi Önkormányzat létrehozására 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-

ösztönzési programjára vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
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12. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítására (I. 
fejezet 7. 8. pont) 
 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester 

 
13. Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2010. évi beiskolázási tervére  

 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester 

 
14. Javaslat a MITISZK Kht. Alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester 

 
15. Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone Magyarország Zrt. 

Közötti bérleti szerződés megkötésére 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
16. Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 

átszervezésére 
 
Előterjesztő:    Fedor Vilmos alpolgármester 

 
17. Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
18. Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 

fővel történő bővítésére 
 
Előterjesztő:    Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
19. Javaslat a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Kht. Nonprofit kft-vé 

történő átalakítására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 

 
20. Javaslat a belvárosi Európa tér beépíthető részeinek értékesítésére 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 

21. Javaslat Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési kötelezettséggel történő 
értékesítésére vonatkozó VIII-238/70.982-2/2005. sz. határozat 
módosítására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
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22. Javaslat az V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési határozat módosítására 
(közterület elnevezés) 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
23. Javaslat a Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés előtti partfal beomlása 

tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
24. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula 

téren jelzőlámpa kialakítása miatt a megszűnő aluljáró hasznosítására 
 
Előterjesztő:    dr. Varga Zoltán képviselő 

 
25. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az Önkormányzat 

2008. évi környezetvédelmi tevékenységéről  
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester 

 
26. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása működéséről 
  

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
27. Tájékoztató Miskolc város lakosainak egészségügyi állapotáról 

 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
ZÁRT ÜLÉS 
 
28. Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak 

adományozására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
29. Javaslat az Avastető Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
30. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1. Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi kapacitás átalakítására vonatkozó 
tervezetének jóváhagyására 
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 
szociális intézmények alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
3. Javaslat a lyukóvölgyi településrészen orvosi konténerek elhelyezésére 
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
4.  Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások kihelyezésére és pályázat 
benyújtására  
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
5. Javaslat a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program  2007-2013 pályázatának támogatására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet alapító okiratának módosítására  
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
7. Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-2009-5.1.3 kódszámú 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című felhívásra  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor  polgármester 
 
8. Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP-2009-4.2.2 kódszámú „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” (akadálymentesítés) című felhívásra  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a MIBOB Kft. és az Önkormányzat között fennálló földhasználati 
szerződés módosítására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
 
 

 14 



10. Javaslat az ÉMOP keretében meghirdetett, az Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó 
beteg szakellátás korszerűsítése tárgyában elnyert pályázati összeg 
kiegészítésére  
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
11. Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány, valamint a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okiratának módosítására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
12. Javaslat az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények Miskolc 
Városi Diáksport Szövetségéhez való csatlakozás lehetőségére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
13. Javaslat önkormányzati intézmények felújítására benyújtott pályázatok 
önrészének módosítására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
14. Javaslat települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat felújítására benyújtott pályázatok önrészének biztosítására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
15. Javaslat a kötelező úszásoktatás  átszervezésére, a Városi Uszoda 
üzemeltetőjének változtatására és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító 
Okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
16. Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 1/3. sz. alatt lévő egyetemi 
szolgálati lakás helyett cserelakás biztosítására 
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
17. Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
18. Javaslat a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 
beosztásának betöltésére történő pályázat kiírására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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19. Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjához 
csatolandó további ingatlanrészek értékesítésére és a korábbi vonatkozó 
döntés módosítására  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
20. Javaslat a Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari parki cím elnyerésére 
irányuló pályázatára 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
21. Javaslat a Miskolci Piac Zrt. részére nyújtandó részvényesi kölcsönnel 
kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint FB tag választására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
22.  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. ingatlan tranzakcióinak tulajdonosi 
jóváhagyására 
 
Előterjesztő:  dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Zárt ülés 
 
23. Javaslat a Miskolci Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére  
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, örömmel 
tájékoztatja a testületet arról, hogy Göteborgban megrendezett Volvo 
Adventure 2009. elnevezésű Környezetvédelmi projektek versenyének 
döntőjén az Avasi Gimnázium csapata kiválóan szerepelt. A legjobb tízbe 
bejutott csapat az előkelő negyedik helyezést érte el. A felkészítő tanár: 
Csiszár Adrienne, vezetjük: Tóth Ákos volt.  
A versenyt egyébként 8 éve rendezik meg, Magyarország másodszor 
képviseltette magát.  
A csapatnak ezúton gratulál 
 

(Polgármester úr átadja a Közgyűlés nevében város elismerését.) 
 
Sajnos, több szomorú eseményről is tájékoztatnia kell a testületet.   
Tragikus körülmények között elhunyt dr. Szabó Levente sebész, baleseti 
sebész és katasztrófa-katonaorvostan szakorvos. A miskolci Spider Speciális 
mentőcsoport orvosaként számos hazai és külföldi mentésben vett részt, és 
bizonyította önzetlen tenni akarását bajba jutott embertársaiért. A miskolci 
orvos a közelmúltban tragikus balesetben a Himalája expedíció során hunyt el. 
Az expedíciósorozat 2009-es célja a magyarok által még nem mászott 
MANASLU (8156 m Himalája, Nepál) csúcsa volt.  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház traumatológusa fiatalon hagyott itt 
bennünket, mindössze 40 éves volt.  
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Elhunyt Bohus János újságíró, szerkesztő, az egykori Déli Hírlap alapítója. 
Nyugdíjba vonulásáig volt a miskolci napilap kiváló olvasó-szerkesztője, 
főszerkesztő helyettese. Nyugdíjba vonulása után a MIKOM 
olvasószerkesztője volt. Számos helyi sajtóterméket gondozott a magyar nyelv 
legkiválóbb tanára, akit 69 évesen ért a halál.  
Életének 91. évében elhunyt Somló Ferenc, Jászai Mari-díjas, Déryné-gyűrűs 
színművész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja. Pályáját 1936-ban 
kezdte, majd olyan művészekkel játszott együtt, mint Bessenyei Ferenc, Avar 
István, Tomanek Nándor, Máthé Erzsi vagy Kálmán György. 1960-tól 1981-ig, 
nyugdíjazásáig a Miskolci Nemzeti Színház tagja volt. Nyugdíjba vonulását 
követően is gyakran hívták egy-egy szerepre, egész estés darabban legutóbb 
1994-ben lépett színpadra a Miskolci Nemzeti Színházban.  
Elhunyt Kispál János, a DVTK atlétaedzője, a miskolci atlétika kimagasló 
alakja. Pályája kezdetén, a DVTK aktív sportolójaként közép- és 
hosszútávfutóként aratta sikereit. Egész életét a diósgyőri atlétikának szentelte, 
edzőként évtizedekig nevelte a serdülő és ifjúsági korosztályok diósgyőri 
bajnokait. Kispál János 75 éves volt.  
Szöghy Béla a 26. sz. Általános Iskola, (a későbbi Móra Ferenc Általános 
Iskola) alapítója majd 20 esztendőn keresztül igazgatója 68 éves korában 
elhunyt.  
Kéri, egy perces néma felállással adózzanak emléküknek. 
 

(megemlékezések után) 
 
Polgármester: Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak 
adja meg a szót.  
 
Dr. Hardonyi András: A mai ülés napirendjén két rendes, illetve két sürgősségi 
indítvány is foglalkozik az egészségüggyel. Örömmel tájékoztatja a testületet, 
hogy az ÉMOP egészségház fejlesztési pályázatán nyert a város. A sikerben 
nagy szerepe volt Káli Sándor polgármester úrnak és Dr. Tompa Sándor 
képviselő úrnak, illetve a győztes pályázatot megíró szakosztálynak. A pályázat 
96.000 ember alapellátásáról szól, részben az Avason, részben a Tömörkényi 
utcán. 437 millió Ft a pályázati összeg. A közbeszerzés a tervek szerint idén 
megtörténik, a kivitelezés pedig 2010-ben. Minőségileg jobb ellátásban 
részesülnek a betegek. Nem csak infrastruktúra-, hanem műszerfejlesztés is 
megvalósul. Az alapellátás mellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak majd 
az egészségházak. A háziorvosokkal és az érintett képviselőkkel folyamatosan 
egyeztettek annak érdekében, hogy a lakosságot megfelelően informálják. 
 
Juga György: Az elmúlt időszakban a sajtóban vitáztak a villamos projektről. 
Polgármester úr azt nyilatkozta, a Közgyűlésen választ ad a felmerült vitás 
kérdésekre. 19 milliárd Ft-os beruházásról van szó. Nem érti, miért nem 
tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a helyi vállalkozók szerephez 
jussanak. Polgármester úrnak nyílt levelet írt ezzel kapcsolatban. A levélben 
többek között arra szólították fel Polgármester urat, hogy ne engedje addig 
megjelenni a villamos pálya építésére vonatkozó közbeszerzési tendert, amíg 
azt a helyi iparkamara szakértői nem véleményezték.  Polgármester úr válaszát 
furcsállja, melyben etikátlannak minősíti a kért eljárást. Szerinte politikai 
karrierjéhez használja fel a rendelkezésére álló szakmai információkat. Tudnia 

 17 



kellene, hogy szigorú hazai és EU-s szabályok kötik az ilyen volumenű 
beruházások kivitelezését. Végül új műfajt teremtve, lemondásra szólította fel. 
Polgármester úr tájékozatlansággal is vádolta. Azt a következtetést vonta le, 
hogy ezek szerint Polgármester úr és a munkatársai mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy a pályázati kiírás a törvényi keretek között a lehető 
legnagyobb mozgásteret biztosítsa a helyi vállalkozásoknak.  Ezt követően 
tiltakozásuk ellenére a Gazdasági Bizottság jóváhagyta a kiírást. Az Irányító 
Hatóság véleményezte a kiírást és körülbelül 20 pontban javasolt a helyi 
vállalkozókat segítő módosítást. A botrány ebben az, hogy nem a városvezetés 
az iparkamarával együtt tesz a helyi váltakozásokért, hanem Pestről üzennek le 
ennek érdekében. Még mindig nem késő, van arra lehetőség, hogy a 
Gazdasági Bizottság újratárgyalja az anyagot. Az etikátlan jelzőre is reagál. 
Nem gondolja, etikai vétség az, hogy a helyi vállalkozók érdekében valaki a 
nyilvánossághoz fordul. Polgármester úr több megnyilvánulását viszont 
aggályosnak tartja. A nyílt levél is ilyen. A Magyar Rádiónak adott 
nyilatkozatában pedig csúsztatások szerepeltek. Példaként említi, Polgármester 
úr a BOKIK-kal folyamatos egyeztetésekről beszélt, azt a látszatot keltve, hogy 
az iparkamara véleményezhette a kiírást, ami nem igaz. Az is szóba került az 
interjúban, miért nem jönnek befektetők nagy számban Miskolcra. Polgármester 
úr erre azt mondta, nincsenek már komoly szakemberek a városban és ezért 
nehéz az ide érkező befektetők sorsa.  2002. előtt nem voltak olyan erős 
ellenfelek, mint most. (Szlovákiát, Lengyelországot említette) Ezzel 
Polgármester úr a személyes felelősségét akarta áthárítani. A Gyurcsány és a 
Bajnai kormány valamennyi döntését támogatta Polgármester úr és a 
szocialista országgyűlési képviselők is. Ebben az interjúban elhangzott az a 
kérdés is, hogy mi lett a választás finisében beharangozott almazselé gyárral? 
Azóta már tudják, ez csak egy blöff volt. Nem lehet a választópolgárokat a 
hatalom érdekében félrevezetni. Szerinte még mindig nem késő, hogy 
Polgármester úr stílust váltson.  
 
Polgármester: Képviselő úr nem hazudtolta meg önmagát, 9 percbe ennyi 
csúsztatást belesűríteni technikai bravúr volt. Képviselő úr csak a Muhi csatáért 
nem tette felelőssé. A tényeket nézzék inkább. Az egyik jelentős gazdasági 
hetilap azt írja, hogy a megyei jogú városok mindent megtesznek azért, hogy a 
helyi vállalkozásokat támogassák. Az országos átlaghoz képest (ami 23,9%) 
41,5%-ban helyi vállalkozóknak juttatják a befektetéseket. A MIK Zrt. 
alvállalkozói keret-megállapodásában az arányok: miskolci cég 61%, Miskolc 
környéki cég 22%. A MIBERSZOLG Kft-nél ez az arány 79%. Ezek tényadatok. 
Biztos vannak olyan cégek, akik nem szerepelnek szerencsésen és ilyenkor 
ezeknek nagy a visszhangja. Felmerült az is, miért debreceni cég építi az 
uszodát. Azért mert a beruházást 2,2 milliárd Ft-ért vállalta, kevesebbért mint a 
többi cég.  
 
Sebestyén László: A kohászat az utolsó napjait éli. Az elmúlt évtizedekben 50 
milliárd Ft támogatást kapott a kohászat. A pénz eltűnt, sokan meggazdagodtak 
belőle. A rengeteg pénz ellenére folyamatos kopás jellemezte a céget. 2007-
ben 26 milliárd Ft árbevétel realizálódott, a megyében 8. volt a 
foglalkoztatásban. A jelenleg elbocsátott 1800 fő jóval több valójában. Tegnap 
délig úgy volt, hogy a DAM vagyonát elárverezik a Dunaferr részére. 6,3 milliárd 
Ft-ról van szó. A tulaj a cégből igyekszik a vagyont kimenteni. Nem marad tehát 
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pénz sem a bérekre, sem a végkielégítésre. A legszomorúbb, munkahely sem 
lesz. Véleménye szerint Polgármester úr is felelős a kialakult helyzetért. 
 
Polgármester: Országosan jellemző, hogy mindenért a miniszterelnök a 
felelős, városi szinten pedig a polgármester. Önállóan gazdálkodó egység a 
DAM, melynek a döntéseit csak tárgyalásokkal lehet befolyásolni, de a 
folyamatos és ismétlődő önkormányzati akciók megtörtek. A gazdasági 
világválság következtében a kohászat is összeomlott. Az ukrán 
vállalkozócsoportok nem tudták tovább az üzemeltetést vállalni. Arról nem tett 
említést képviselő úr, hogy a DAM 2004. Kft. felszámolás alatt van.  
 
Kovács Józsefné: A MÁV telep helyzetéről szól. Több ízben tett fel már 
kérdést, de kielégítő választ nem kapott. Kéri Polgármester urat kezelje 
hozzászólását interpellációként és természetesen ez esetben írásbeli választ is 
kér. Fogadóóráján rendszeresen megjelennek a MÁV telepen élők és a 
kérdéseikre sajnos nem áll módjában választ adni információhiány miatt. Az 
Észak-Magyarországban az elmúlt években több cikk is megjelent a MÁV 
telepről.  1999-ben megjelent, hogy a Polgármesteri Hivatal az érvényes 
városrendezési tervet több pontban felülvizsgálja. A Sorompó, Szinva utca 
mellett a MÁV telep is érintett volt a témában azzal a céllal, hogy nagyobb 
kiterjedésű, kereskedelmi hasznosításra is alkalmas terület legyen. 2002-ben 
azt írta az újság, hogy szabályozási programjavaslat készült a MÁV telep és 
környezetére, de azt a városvezetés nem fogadta el. Fedor Vilmos MSZP-s 
képviselő interpellált a MÁV telep ügyében. 2003-ban a Szanálás hosszú 
éveket vesz igénybe címmel jelent meg újságcikk a MÁV telepről. A 
kiköltöztetés megkezdődött. A házak a MÁV tulajdonában vannak, az itt élők 
bérlik az ingatlanokat. Az önkormányzat évek óta tárgyal a megvásárlásról, de a 
korábbi megállapodást felül kell vizsgálni - nyilatkozta Szűcs Erika - hiszen az 
590 millió Ft-os vételárat nem tudja kifizetni a város. 2004-ben még mindig 
nincs eldöntve a sorsuk, a beígért fórumokból sem lett semmi. A MÁV telep 
rehabilitációját a Kandó térrel kívánják összekötni Szűcs Erika szerint. Az önálló 
lakhatást választók kiköltöztetése megkezdődött. 2006-ban az olvasható, hogy 
megnyitnák Miskolc város 5. kapuját. Az együttműködési megállapodás létrejött 
az önkormányzat és a MÁV között. A stratégia kidolgozását Bernáth Attila 
kapta, a Holding akkori stratégiai igazgatója.  
Választ vár arra, hogy az önkormányzatnak milyen jellegű kötelezettsége van. 
Kinek a kötelessége a MÁV telepen élő lakók elhelyezése? Hol tart a tárgyalás? 
Az előzőekben hivatkozott megállapodás érvényben van-e még? Igaz-e, hogy 
mint fejlesztési területet a Selyemréti Strand fejlesztésére kívánja használni a 
városvezetés a telepet? A MÁV ZRt. miért nem foglalkozik az itt élőkkel? A 
terület egyre elhanyagoltabb. A MÁV ingatlangazdálkodási osztályvezetőjét ia 
megkereste ezzel a problémával, aki sajnos nem állt rendelkezésére. 
 
Polgármester: Azzal kapcsolatban nem tud nyilatkozni, hogy a MÁV-nak 
milyen teendői vannak. Azt tudomásul kell venni, hogy egy másik céggel kell 
tárgyalniuk, akinek az álláspontja távoli az övékétől. Megadja a szót Dr. Halmai 
Gyulának. 
 
Dr. Halmai Gyula: A MÁV telep valóban elhanyagolt és az ott élők méltatlan 
körülmények között élnek. A város nagyon sok esetben próbált megoldást 
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keresni az ügyben. Több fordulós tárgyalás eredményekképpen a MÁV az 
értékesítést kedvezőbb feltételekkel jóváhagyta. Egyedül indult a pályázaton a 
MIK ZRt. Az ottani problémákkal együtt magukra vállalják a telep helyzetének 
megoldását. Több éves munka és befektetés kell a konszolidációhoz.  

 
Polgármester: Most 86 millió Ft-os vételárról van szó, korábban jóval 
magasabb volt ez az összeg. Hasonló rezsijű lakáshoz szeretne jutni a legtöbb 
ott élő. Így nagyon nehéz feladat előtt állnak. A fejlesztési területtel 
kapcsolatban elmondja, a helyzet folyamatosan változik, ehhez a gazdasági 
válság is hozzájárul. Sok befektető visszalépett, vagy kivár. Lehet lakópark lesz 
a területen, lehet más, de a vállalkozói szándékot ma még nem látják. 
 
Garamvölgyi Attila: Számos olyan dolog kapott médianyilvánosságot, amiről 
szólni kell, mert Miskolc jövőjét érinti. A Zöld Nyíl projekttel kapcsolatos nyílt 
levelet ő is aláírta. A KDNP frakció fontosnak tartja a miskolci vállalkozók 
helyzetbe hozását. Polgármester úr által említett cikk a HVG márciusi 
számában jelent meg. Országosan valóban 5. volt Miskolc, és nem kérnek most 
sem mást, csak 41,5%-ig hozzanak helyzetbe helyi vállalkozókat.  
A konyhai alapanyagok központosított közbeszerzési tenderkiírását, majd az 
egyetlen pályázatot a városvezetés képviselői a bizottsági üléseken rendben 
találták. Az aggályaikat elmondták, majd a közbeszerzési tanácshoz fordultak. 
Úgy tudja, a jogorvoslat idejére az eljárást felfüggesztették. Kérdése, hol tart ez 
az ügy.  
Állítólag a kormány felgyorsítja a kifizetéseket. Ha igaz, a miskolci építő cégeket 
helyzetbe lehetne hozni. A Szent István tér beépítése elleni tiltakozás mellé 
álltak annak idején. A miskolciak, ha nem akarnak több plázát, emellé kell állni. 
A társadalmi egyeztetés fontosságát emeli ki. 
A városháza komplett rehabilitációjának fontosságát érti, hiszen kell egy jól 
működő hivatal, de valóban ez az elsődleges feladat? A lakossággal 
egyeztettek a témában? Szabad-e a gazdasági válságban ennyire fókuszálni az 
önkormányzati helyzetre? 
 
Polgármester: Az EU-s pályázati feltételek nagyon szigorúak. A pályázati 
kiírásba nem lehet belevenni a miskolci vállalkozásokat. Ezzel ugyanis kizárnák 
őket. Az nem igaz, nem beszélnek a kamarával.  
Az élelmezési szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárást felfüggesztette, új eljárás 
kiírása szükséges.  
Új városi főteret szeretnének az IVS keretében építeni. Ennek több része van. 
Számos támadás érte az 1. hrsz.ú telekkel kapcsolatban is. A foghíj beépítése 
azért is történik meg, mert a projekt ad rá lehetőséget. Nem azért pályáznak 
sokszor, mert az a legjobb a városnak, hanem arra lehet pályázni, amire kiírják. 
Nem igaz, hogy úgy építik be a Szent István teret, hogy onnan nem lesz látható 
az Avas. Fontos, hogy egy térnek térfalai legyenek. 
 
Kobold Tamás: Második alkalommal idézi, Márton Áron egykori erdélyi 
püspöknek irányadó gondolatát: akik őrhelyen állnak, azok éber figyelésre és 
megsokszorozott munkára vannak kötelezve. A városvezetés pontosan erre 
kapott felhatalmazást, de sajnos a választópolgárok bizalmát nem érdemelték 
meg. Nem a lakosság érdeke volt az első. A legnagyobb probléma, hogy 
Miskolc leépülő város, a lakosságszám egyre csökken. Ma 169.894 fő Miskolc 
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lakossága. Szeged fejlődése például dinamikusabb az összes kelet-
magyarországi városnál. A foglalkoztatási arány is romlott. A városvezetés a 
munkahelyteremtésben és megtartásban egyaránt csődöt mondott. A havi nettó 
kereset jóval alatta marad az EU-s fizetéseknek. Az emberek radikálisan 
szeretnének változtatni a dolgokon. Fegyver nélkül egy birodalmat is megvertek 
már a szeretet erejével.  
 
Horváth József (Cigány Kisebbségi Önkormányzat): Lyukóban bejáráson 
vett részt a közelmúltban. Az ott élők az utak rendbetételét, a közvilágítás 
megjavítását, minél több közkút üzembe helyezését kérték. Kérték továbbá, 
hogy csuklós buszok járjanak. Szeretnének az ott élők közül többen a telepi 
őrök közé bekerülni a közbiztonság javítása érdekében. Jó volna, ha a villamos 
beruházásba roma embereket is bevonnának.  
 
Polgármester: A közbiztonság javítását kiemelten fontosnak tartja, ezért 
hozták létre a település őrséget. Az emberek a rend és a közbiztonság 
helyreállítását várják.  
 
Dr. Simon Gábor: Juga György villamos projekttel kapcsolatos 
hozzászólásában keveredett a szakmaiság, a szakmainak tűnő, de nem 
idevágó mondatok a politikai megjegyzésekkel. Öt országgyűlési választás volt 
a rendszerváltás óta:1990., 1994., 1998., 2002. és 2006. Mindegyik választáson 
több szavazatot kaptak, mint a Fidesz.  
Félévente beszámolnak a villamos projektről. Az ügyek előkészítése a 
képviselők előtt ismert, talán részben a közvélemény előtt is ismert. Létezik egy 
Projektigazgatóság, Fleskó Gábor vezetésével és létezik egy Projekt Irányító 
Bizottság, melynek Juga György is tagja. Az elmúlt félévben egyébként Juga 
úrral sok mindenben egyetértettek. A Gazdasági Bizottság is közreműködik, 
valamint közbeszerzési véleményező szervek is vannak. Polgármester úrnak 
ebben tehát nincs szerepe. Olcsó politikai trükk hozzá fordulni nyílt levélben, 
vagy politikai hozzászólást tenni. A villamos tender kiírásra került, erről 
tájékoztatták a közvéleményt is. Nem igaz, hogy nem akarják a miskolci 
vállalkozókat bevonni. Fleskó úr leült ennek érdekében a BOKIK-kal tárgyalni. 
Az is tény, hogy a PIB tagjai és mindenki aki látja a tender dokumentációkat 
titoktartási kötelezettséget vállal és kizárja magát a közbeszerzési eljárásból. 
Fleskó úr látogatása után a kamara alelnöke bejelentette, hogy a megbeszélés 
sikeres volt és bejelentette azt is, hogy az ő cége nagyszerűen tudná a 
projektet megvalósítani.  
Közös nagy sikere a projekt irányítóknak a tender. Az összes nagyprojektből a 
miskolci a 2., amelyik brüsszeli támogatást szerzett. A biztosítékadást 
kormányrendelet szabályozza. Az MVK Zrt. ez alól mentesül. Az eurós 
számolásra áttérést is sikerként említi.  
A szűkülettel kapcsolatban elmondja, elfér a villamos az eredeti tervek szerint 
is, de elkötelezettek továbbra is a nyomvonal módosítás mellett. Egy miskolci 
cég januárban elkészítette a terveket és a Novia Kft-vel szerződést is kötnek a 
nyomvonal módosítására.  
 
Juga György: Mindent elkövetett a PIB-nál is mielőtt a Polgármester úrhoz 
fordult volna. Ugyanezt tette a Gazdasági Bizottság ülésén is. Mindkét helyen a 
városvezetés képviselői leszavazták. Nem érti, miért nem véleményezheti a 
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gazdasági kamara közbeszerzési szakértője titoktartás mellett a 
közbeszerzést? 
 
Polgármester: A projekt olyan EU-s projekt, ami igen komolyan és szigorúan 
szabályozott. Valószínű építőipari szakértő szállhatna be.  
Zárt ülést rendel el.  
 
1. napirend tárgya: Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló 

rendelet  felülvizsgálatára 
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 
felülvizsgálata aktualizálja a jelenleg hatályos rendeletet. Az eltérő időben és 
különböző rendezési tervek alapján elrendelt jelenleg hatályos védelem 
egységes értékszemléletben, térinformatikai rendszerrel támogatott módon újul 
meg. A rendelet hatálya alá azok a konkrét épületek és területek tartoznak, 
amelyek műemléki védelem alatt nem állnak, de a város hagyományos 
arculatának megőrzése érdekében megőrzésre érdemesek.  
Országgyűlési képviselőként Fedor Vilmos alpolgármester úrral az épített 
környezet hatósági védelmének szigorítása érdekében lobbiztak. A stukkó ügy 
nem kizárólag miskolci probléma. Az elfogadott törvény értelmében az 
önkormányzat testülete szükség esetén hozhat olyan döntést, melyben a 
tulajdonost kötelezheti a szükséges építészeti intézkedések megtételére.  
Megadja a szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztés miskolci, lokálpatrióta 
előterjesztés, melyért az elmúlt években sokat küzdöttek pártállástól 
függetlenül. Azért küzdöttek, hogy a város, ahol születtek, megmaradjon és 
Miskolc legyen a miskolciaké. A rendszerváltás sok esetben nem azt hozta, 
amit a miskolciak vártak, ezt hallhatták az előzőekben az egyik napirend előtti 
hozzászólásban is. A város értékeit meg kell becsülni. Komoly erőfeszítéseket 
kellet a belváros megóvásáért is tenni. A Közgyűlés megszavazta az ideiglenes 
védettséget. Valamennyi miskolci lakost érinti az előterjesztés, ezért örül, hogy 
két fordulóban tárgyalják a napirendet. Készült egy összefoglaló dokumentáció 
arról, mely értékek legyenek védettek a jövőben. A stukkó tavaly leesett, a 
szerencsétlenül járt ember rosszkor volt, rossz helyen, ahogy mondani szokták. 
Neki nem kellett volna meghalnia. Sajnos a tulajdonosok kiútként megtalálják 
azt a megoldást, hogy a tragédiát rejtett hiba okozta. Így nincs felelős.  
A parlamenti indítványt már említette Polgármester úr. Méltatlan volt, hogy a 
tulajdonosok közül néhányan inkább leverték a stukkókat, mint, hogy a 
megerősítésben, felújításban gondolkodtak volna. 
A város honlapján is elérhető a védettségre javaslatot tevő csomag. Minden 
miskolci véleményét várják. A tervek szerint októberben tárgyalják második 
fordulóban az anyagot. 
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
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(Vetített prezentációt tart Dr. Orosz Bálint, a VÁTI Városépítési Kft. ügyvezetője, 
a téma felelőse.) 

 
Dr. Orosz Bálint: Elmondja, miskolci szakembereket is bevontak a tervezésbe. 
2004-ben alkotta meg a Közgyűlés a helyi értékvédelemmel kapcsolatos 
rendeletet. Egy évvel korábban alkotta a testület a történelmi Avas 
védettségéről szóló jogszabályt. A feladatuk egységes, értékszemléleten 
alapuló anyag összeállítása volt. Az egyes védelmi kategóriák definícióját 
természetesen tartalmazza a rendelet.  
 

--- prezentáció után --- 
 

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

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. A bizottság javasolta a napirend 2 
fordulóban tárgyalását.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását.  

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Zámbó Tiborné: Az előterjesztést pozitívan értékeli. Kiemeli az ipartörténeti 
értékek védettségére tett javaslatokat. A kétfordulós tárgyalással egyetért, 
hiszen vannak még olyan védelemre méltó ingatlanok, amelyeket még be kell 
venni a rendelet oltalma alá. A vasgyári kolóniát említi, hiszen az 1900-as 
években Közép-Európa mintalakótelepeként emlegették. Fontosnak tartja a 
tégla architektúra megőrzését.  
 
Dr. Tompa Sándor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Évek óta komoly 
értékfeltáró és értékmentő munkát végeznek. Utal a temetőkkel, a helyi 
természetvédelmi értékek védelmével kapcsolatos szabályozásra. Fontosnak 
tartja, hogy széles társadalmi, szakmai vita után kerüljön vissza az anyag a 
testület elé. Elegendő idő kell ahhoz, hogy a szakmai anyagot megismerhesse 
mindenki. Pozitívan értékeli, hogy a dokumentáció az Interneten is elérhető. 
Alpolgármester úr már szólt a tulajdonosok felelősségéről, ha adott esetben az 
ingatlan élet- vagy balesetveszélyessé válik. Az önkormányzatnak is van 
felelőssége.  
Javasolja, aki védett ingatlannal, iparcsarnokkal rendelkezik, az adójuk 
bizonyos százalékát leírhassák abban az esetben, ha az állagmegóvásra 
fordítanak.  
Az MSZP frakció az előterjesztés elfogadását támogatja. 
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Tavaszi Zsolt: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Nagyon fontosnak tartja 
az épített környezet megóvását. Látható, hogy alapos munka előzte meg a 
beterjesztett anyagot, amit eddig azonban nem állt módjukban megismerni. A 
két fordulóban tárgyalással egyetért, hiszen vannak még orvosolandó 
problémák. Ismert, hogy az országosan védett műemléki épületeket helyi 
védelem alá nem lehet vonni. Nyolc országosan védett épületet talált a 4. sz. 
mellékletben. Ezeket a második fordulóra pontosítani kell. Sok neves miskolci 
sírja nem fellelhető, ezért fontosnak tartja a még meglévők védelem alá 
helyezését. 
Az anyagban az szerepel, fennmaradt vitás kérdések a többszöri 
egyeztetéseket követően nincsenek. Kérdése kivel egyeztettek? Az építész 
kamarát, a zöld szervezeteket, a civileket említi. 
Azt, hogy mit jelent a helyi védettség a gazdasági hatások is meghatározzák. 
Ehhez képest az anyagban az olvasható, hogy a közvetlen gazdasági 
hatásokkal nincs összefüggés. Példaként egy védett ingatlan felújítását említi. 
Milyen külön rendelet alapján kérheti a tulajdonos ez esetben az önkormányzat 
segítségét? Vagy a védettséggel járó többletterhet kizárólag a tulajdonos viseli? 
Ha az önkormányzat a tulajdonos számára felújítást ír elő, akkor annak 
költségeit a tulajdonos viseli azok alapján, amit Polgármester úr és Fedor 
Vilmos alpolgármester úr elmondott.  Szerinte ez ebben a formában nem fog 
működni, az önkormányzatnak is be kell szállnia a teherviselésbe. Utal arra, 
hogy a Szent István tér és Népkert beépítésével kapcsolatban is sokat vitáztak. 
Úgy tűnik addig fontos az épített érték megvédése, amíg nem jön egy 
kecsegtető befektetői ajánlat.  
A panelek színezéséhez a főépítész hozzájárulása kell. Az építészek 
véleménye ezzel kapcsolatban, hogy a szabályozásnak egzaktnak kell lennie. 
Nehéz ma megfogni, milyen szín a jó a jelen előírások alapján. 
A rendelet-tervezet kiforrott és több olyan részt talált, amely szó szerint 
megegyezik más város rendeletével. Bízik benne, ha ezt máshol már 
kipróbálták, Miskolcon is beválik. 
 
Csutorás Géza: A kétfordulós tárgyalással egyetért. Jónak tartja, hogy a 
Városháza épülete is védett. Ehhez képest meglepő, hogy az előző 
Közgyűlésen tárgyalt hivatal átépítés mennyire rombolja a mostani karaktert. 
Bízik benne, hogy az ősszel elfogadott rendelet alapján meg fogják tudni ezt a 
fajta felújítást, átépítést akadályozni.  
 
Nyírő Pál: 1994. óta a belváros egyik képviselője. Fontosnak tartja 
megemlíteni, hogy annak idején, a 90-es évek elején mazsolázgatva a belváros 
egyes ingatlanjai értékesítésre kerültek. A tulajdonosokat azonban nem 
kötelezték semmilyen felújítási kötelezettségre az eladáskor. A 90-es évek 
elejétől kellett volna szinkronba hozni ezt az elvárást az eladással. Reméli most 
sem késő. A Déryné emlékházat, a Deszka templom oldalában található 
műemléket az elmúlt években próbálta megóvni, de nem sikerült.  
A két fordulós tárgyalást pozitívan értékeli, hiszen az egyéni választókerületi 
képviselőknek is van idejük saját választókerületükben áttekinteni a védettséget 
érdemlő épületeket.  
 
Bazin Géza: A belvárosból kilépve a napirend kapcsolódik Pereceshez is. A 
bányászat, a kohászat innen indult, jelenleg is sok műemléki épület található a 
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területen. Fontosnak tartja, hogy ne csak műemlékké nyilvánítsanak egy 
épületet, utána is törődjenek vele. 
 
Bartha György: Pozitívan értékeli, hogy a lakótelepek is bekerültek az 
anyagba. A választókerületében található fecskés házak megóvása mellett a 
felújításuk idén megtörtént. A lakótelep nevével kapcsolatban az ott élők több 
ízben megkeresték. A Kilián déli lakótelepről van szó. 1962-ben épült ez a 
lakótelep. Rangot jelent a Kiliánban élni. Hol tudja kezdeményezni, hogy az 
eredeti nevét visszakapja a lakótelep? 
 
Kovács Józsefné: Gyakorló ingatlankezelőként szól hozzá. A Soltész Nagy 
Kálmán utca épületei közül több benne van a rendszerben, így az 1-3. és a 2. 
szám is. Ez az épületegyüttes nagyon szép polgári ház volt valamikor. Hét éve 
készülnek a tulajdonosokkal a homlokzat felújítására. Jelenleg ott tartanak 70 
millió Ft-ba fog kerülni a felújítás. Figyelembe veszik a Gazdasági Minisztérium 
által várhatóan kiírandó pályázatot is. A kritériumoknak meg kell felelni. Ezek 
közül az energia-megtakarítást említi.  
Nyírő Pál képviselő úrral egyetért, hiszen a 90-es években a belvárosi 
ingatlanokat minden kötelezettség nélkül adták el. A sarok épület esetében a 
vakolatot le kellett veretnie, a főforgalmi út is le volt zárva egy ideig.  Az 
Interneten is olvasható volt ez a történet. 
Főépítész úrtól kérdezi, lehetséges-e, hogy a díszítő elemek (pl. címer) 
visszakerüljenek az épületekre, esetleg könnyebb állagú anyagból. 
A védetté nyilvánításért mit ad a város? Ezt a kérdést vetette fel Tavaszi Zsolt 
képviselő úr. Az nem járható, hogy ilyen gazdasági helyzetben az 
önkormányzat finanszírozza a felújítást. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót főépítész úrnak, 
reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Viszlai József: Minden hozzászólónak megköszöni az észrevételét. Több, mint 
egy éves munka áll mögöttük. Időszerű kérdésről van szó, hiszen nem csak az 
iparosítás, árvíz és tűzvész pusztított, hanem a gazdasági átrendeződés, a 
privatizáció is. Az Avas építészeti örökségének eltűnését említi. A vasgyárban 
is komplett csarnokok tűnnek el. A beazonosító lapok a szabályozás valós 
erejét hivatottak garantálni. Az érték megóvása csak így lehetséges. Tavaszi 
Zsolt képviselő úrral egyetért, valóban vannak átfedések az országos és a helyi 
értékvédelemben. A lillafüredi Palotaszálló hamarabb szerepelt például a helyi 
tervben, az országos védettséget később kapta. A munka nem befejezett. A 
következő a temetők értékvédelme. A 11/2005. (III.15.) sz. önkormányzati 
rendelet szabályozza a pénzügyi támogatás igénylésének feltételeit.   
A színezéssel kapcsolatban elmondja, Miskolc valamennyi iparosított 
technológiával épült lakóházának védelmét a színezés összhangjával kívánják 
megteremteni. A városképet jelentősen meghatározza a lakótelepek kinézete.  
Valóban szerencsésebb lett volna ezt a rendeletet a 90-es években megalkotni, 
de talán még most sem késő. A szakmai szervezetek természetesen 
véleményezik az anyagot. A Nyilas Misi házat említi, hiszen emeletráépítéssel 
gazdagodott úgy egy történelmi érték, hogy a stílus sem szenvedett csorbát. A 
múltnak meg kell jelennie a fejlesztésben.  
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Ha más technikai eljárással pótolható az eredeti alkotás, akkor ennek nincs 
akadálya. El tudja esetleg képzelni, hogy gipszből készüljenek könnyebben 
rögzíthető stukkók.  
 
Polgármester: A lakótelep névváltoztatását kezdeményezni kell ugyanúgy, 
mint az utcák elnevezése esetében.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat a 2008. évi ÖKO-PROGRAM pályázat 

meghosszabbítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester         
 
Polgármester: Az Önkormányzati Minisztérium 2008-ban írta ki az új típusú, 
hármas finanszírozású állami támogatási pályázatot, amelyhez a város is 
csatlakozott. 
A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  hő-
fogyasztásának szabályozása és mérése.  
2009. április hónapban az állam 1 hónappal meghosszabbította a benyújtási 
határidőt. Mivel a korábbi határozatokkal a költségvetésben biztosított összesen 
75 M Ft-os keretből még szabad forrásként rendelkezésre áll 25,5 M Ft, 
lehetőség van csatlakozni a pályázat meghosszabbításához, amelyet a 
pályázati igények is alátámasztanak. A javasolt miskolci benyújtási határidő 
2009. július 10-e. 
A határidő-hosszabbítás lehetősége a pályázatírók és a társasházi, 
lakásszövetkezeti közös képviselők körében több fórumon is elhangzott, illetve 
széles körű sajtó- visszhangja is volt az állami határidő kitolásának, ezért 
javasolja az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

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

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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3. napirend tárgya: Javaslat a 2008. évi ÖKO-PROGRAM pályázat 
meghosszabbítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester         
 
Polgármester: A lakótelepek többlakásos épületeiben üzemelő ún. 
garázsboltok – kapcsán visszatérő probléma, hogy a bolt előtt italozó 
személyek hangoskodnak, rongálják a környezetet, a közterületet, a közeli 
lépcsőházakat illemhelyként használják, s mindezzel jelentősen zavarják az ott 
élők nyugalmát. 
Mivel a közterületek rendje, a lakosság nyugalma, pihenéshez való alapvető 
joga nem biztosítható pusztán a közterület, az üzletek környékének fokozott 
rendőri, közterület-felügyelői ellenőrzésével, illetve a sokszor rövid távú 
eredményt hozó egyedi hatósági eljárásokkal – a kereskedelmi törvény adta 
felhatalmazással élve, a szeszesitalt is forgalmazó kiskereskedelmi üzletek 
éjszakai nyitva tartásának 22 óra és 6 óra közötti korlátozására tesznek 
javaslatot. 
A rendelet-tervezetet két változatban készítették el. Az A.) változat szerint ezen 
üzletek 22 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.  
A B.) változat szerint a nyitvatartási tilalom nem vonatkozna azon szeszesitalt 
árusító üzletre, ahol az üzemeltető vállalja, hogy a szeszesital árusítását 22 óra 
és 6 óra között szünetelteti, s erről a vásárlókat az üzlet bejáratánál jól látható 
felirattal tájékoztatja.  
A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Miskolci Városi 
Rendőrkapitányság véleményezte a rendelet-tervezetet és az A.) változat 
elfogadását támogatta azzal, hogy ebben a verzióban a problémák valós 
megoldását eredményezheti néhány, a lakóövezetekben lévő kis üzlet éjszakai 
nyitva tartásának megtiltása, mivel annak vásárlóközönsége feltételezhetően a 
záróra után már nem fogja zavarni a pihenni vágyók nyugalmát, s ezáltal a 
város közrendjét, közbiztonságát is javíthatják. 
A rendelet-tervezeteket véleményezte továbbá a BAZ Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a B.) változatot támogatta. 
Ez a változat ugyan kedvezőbb a kereskedők számára, illetve a vásárlók így 
továbbra is korlátozás nélkül szerezhetnék be az egyéb élelmiszereket, 
azonban ennek betartása kétséges, betartatása pedig jelentős terheket ró az 
ellenőrző hatóságokra.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag az 

A.) változatot támogatta. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az áprilisi Közgyűlésen 
javasolta ennek a napirendnek a megtárgyalását, hiszen városszerte 
problémásak a garázsboltok. 2003-ban országgyűlési határozat értelmében a 
közbiztonság vonatkozásában megváltozott az önkormányzat szerepe, helye és 
feladata. 2006-ban a kereskedelmi vonalon is változás történt. Az 
önkormányzat plusz feladatokat kapott. Alapvetően a nyitva tartással van a 
legnagyobb probléma. A frakció célja, a lakosság nyugalmának biztosítása. 
Havonta tartanak parancsnoki értekezleteket, ahol rendszerint felmerül a 
garázsboltok problémája is. Az éjszakai nyitva tartással kapcsolatban kétfajta 
kárról lehet beszélni. Az egyik az anyagi, hiszen a közterületek műtárgyait, a 
játszótereket rongálják az italozó egyének. Legtöbbször sajnos nem is tudják 
tetten érni az elkövetőket. A másik kár az erkölcsi, hiszen a lakosságnak joga 
van este 10 óra után pihenni. Országosan több városban is szabályozzák a 
kérdést, Budapest több kerületében is alkottak rendeletet a témában.  
Az MSZP frakció az A.) változat elfogadását támogatja. A rendőrök, városőrök 
és polgárőrök ellenőrzése mellett tervezik a rendelet szabályozásainak 
betartatását biztosítani.  
 
Fodor Zoltán: A lakótelepeken a garázsboltok régóta sok problémát okoznak 
az ott élőknek. A tisztességes vállalkozókkal nincs baj, a gond ott kezdődik, 
amikor kocsmáztatnak kisboltoknál. Átvágják a hatóságokat, úgy, hogy például 
kávézót nyitnak, amiből később kocsmát csinálnak. A lakosok engedélye nélkül 
működnek a garázsboltok, ami felháborító. Miért kell az ott élőknek ezt eltűrni? 
Ráadásul a környéket illemhelyként használják a késő estig italozó egyének. 
Kéri a jövőben csak úgy adjanak ki engedélyt, hogy a bolt nyitásához a 
társasház engedélye kelljen. Az ellenőrzésre kell majd komolyan odafigyelni, 
hiszen minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle. 
 

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

Dr. Tompa Sándor: A bizottság a szigorúbb, A.) változatot támogatta. 
Elfogadás esetén turisztikai érdeksérelem nem következik be. Az üzletek, 
amelyekről szól a rendelet, nem szolgálnak turisztikai funkciót. A 
vállalkozásoknak is a közjót kell szolgálniuk, így a lakótelepek, lakóövezetek 
nyugalmát nem sérthetik. Kéri a vendéglátóhelyek szabályozását is áttekinteni. 
A közrend, közjó érdekében egységes szabályozásra van szükség. Az üzletek, 
vendéglátó egységek listáját és a vonatkozó szabályokat pontosítani kell.  
 
Szebeni Péter: A választókerületében is található pár ilyen bolt. Addig nincs 
ezekkel baj, amíg az eredeti funkciót szolgálják. A probléma az alkohol helyben 
történő megvásárlásával és elfogyasztásával kezdődik. Nem csak éjszakai 
jelenségről van szó. Sok esetben  a lépcsőházban is italozás folyik, ráadásul a 
lépcsőházat és a bolt környékét illemhelyként használják. A rendfenntartó erők 
megerősítése is szükséges a rendelet betartatásához.  
 
Tavaszi Zsolt: A Fidesz frakció a rendelet-tervezet A.) változatát támogatja. A 
legnagyobb problémát az ellenőrzésben látta a frakció a B.) változatban, ezért 
az enyhébb szabályozást a frakció nem támogatja. A 10. választókerületben is 
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vannak olyan boltok, ahol helyben italoznak. Ilyen esetben csak az alkoholt 
fogyasztó követ el szabálysértést, de tetten érés nélkül nem lehet semmit 
kezdeni. Volt olyan eset, amikor a MIK Zrt. adta ki a helyiséget a kisboltnak. 
Ilyen esetben legalább a bérleti jog megszüntetésére van lehetőség, de erre 
nem került sok, hiszen az üzleti érdek előrébb való a gazdasági életben.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
Ebédszünetet rendel el. 

--- ebédszünet után --- 
 
4. napirend tárgya: Javaslat a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 

alkalmazásáról szóló 22/2000. (V. 8.) számú rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc közigazgatási területén a gépjármű elindulását gátló 
kerékbilincs alkalmazásának szabályait Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 22/2000. (V.8.) számú rendelete szabályozza. Az elmúlt időszak 
tapasztalataiból kiindulva és figyelembe véve a jelenlegi rendelet adta jogi 
lehetőségeket szükségesnek tartják egy, a maitól hatékonyabb, szélesebb körű, 
bizonyos szempontokból szigorúbb rendelet megalkotását, amely jobban 
szolgálja törvénytisztelő polgáraink érdekeit. A rendeletmódosítás elsődleges 
célja, hogy fokozottabban ellenőrizhessék a védett övezetek közlekedését, 
elsősorban a gyalogos közlekedés védelme érdekében, valamint a városban 
kialakított védett övezetekre vonatkozó behajtási szabályokat megszegő 
gépjárművezetőkkel szemben egy hatékony szankcionálási lehetőség 
megalkotása. További szankcióként épül be a javaslatba a szabálytalanul 
megálló és várakozó gépjárművek elszállításának lehetősége. A rendelet 
tervezett kiegészítésénél figyelembe vették az idáig beérkezett figyelemfelkeltő, 
jobbító szándékú képviselői és lakossági észrevételeket, és a társszervek 
jelzéseit is.   
A Városháza kijáratánál rendszeresen megáll egy úriember a terepjárójával. 
Kéri, a kerékbilincs alkalmazását ez esetben is. Ha valakinek ilyen járműve van, 
jó lenne, ha megfelelő kultúrával is rendelkezne és a szabályokat betartaná.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: Ügyrendi javaslata, tárgyalja a testület két fordulóban az 
előterjesztést. A szabálytalan autók elszállítását részletesebben, külön kellene 
szabályozni. 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 12 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 20 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította.  

 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. 2000-ben már szabályozta a 
testület a kérdést, sőt a rendeletet kétszer módosították is. Megváltoztak a 
körülmények is, mert nem ritka egy háztartáson belül több gépjármű birtoklása. 
Ezzel nem is lenne még semmi baj. Azokkal az öntörvényű emberekkel van baj, 
akik úgy gondolják, mindent megtehetnek. Ezeknek az embereknek üzeni, nem 
így van, mert a közvéleményt is irritálja ez a magatartás és a szabályokat is be 
fogják tartatni. A védett övezetek idegenforgalmi szempontból is frekventált 
részek. Tapolcát, Diósgyőrt említi.  
Az elszállítás kérdése valóban új elem, de már sok városban alkalmazzák 
országszerte. Jónak tartja, hogy szabályozzák, melyek azok a gépjárművek, 
amelyek kivételt képeznek. (pl. rendvédelmi szervek gépjárművei) 
Az MSZP frakció az előterjesztés elfogadását támogatja.  
 
Szűcs Tamás: Nem áll agyaglábon szándékai szerint a rendelet-tervezet, de 
azt lehet mondani, hogy csak fél lábon áll. Megerősítik azt, hogy kerékbilinccsel 
látják el az autókat, majd el is lehet szállítani. Kérdése, az elmúlt 5 évben hány 
alkalommal alkalmazták a kerékbilincset? Úgy tudja, nem sokszor. Nem érti, ezt 
mi indokolta. Mi a garancia arra, hogy a meghatározott szankciókat nem fogják 
kijátszani? 
Az előterjesztés az elszállítás infrastrukturális hátteréről nem szól. A Fidesz 
frakció még szigorúbb szankciókat szeretne. A szabályok mindenkire 
vonatkoznak.  
 
Csutorás Géza: A bizottsági ülésen is elmondta a rendelet-tervezet jó, de van 
még rajta csiszolnivaló. A megállni és várakozni tilos tiltással minősített 
területeket is át kellene tekinteni és rendet tenni. A büntetési tételeket 
brutálisnak minősíti. A kerékbilincs 20.000 Ft és erre jön még 15.000 Ft, ha el is 
szállítják, természetesen erre jön rá még az Áfa. Nem csak a brutális 
emberekről van szó, hanem gondoljanak a vétlen vétőkre is. A postai befizetés 
tortúra. Ha nem tudja befizetni, akkor el is szállítják az autót. Javasolja a 
büntetési tételek átgondolását.  
 
Dr. Simon Gábor: Miskolcon a közbiztonságot és a rendet fokozni kell. Az 
előző előterjesztés is erre a célkitűzésre épül. Nagyon gyakori jelenség, hogy a 
főutcán parkolnak. Polgármester úr által említett fekete terepjáró most 
ebédszünetben is itt áll. Nem ért egyet Szűcs Tamással. Természetes, hogy a 
rendelet mindenkire vonatkozik, de az egymásra épülő szankciórendszert a 
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közterület-felügyelők differenciáltan kell, hogy kezeljék. Sok olyan eset van, 
ahol ismert a tulajdonos, de nem behajtható az összeg. A külföldi tulajdonú 
gépjárműveknél hasonló a helyzet, az összeg annyira alacsony, hogy az 
külföldről nem behajtható. A kerékbilincs alkalmazása véleménye szerint 
visszaszorító erővel bír. Miskolcon nincs ilyen rendszer, nem kell postára 
menni. Helyszíni bírság jelleggel működik a kifizetés.  
 
Szűcs Tamás: Ha prioritást kell a szankciók alkalmazásában a gyakorlatban 
érvényesíteni, akkor ennek szerepelnie kell a rendeletben. Ez tovább erősíti a 
két fordulós tárgyalás indokoltságát.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót a Közterület-
felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály vezetőjének, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Papp Tamás: 2000-ben született rendelet módosításáról van szó. Több olyan 
jogszabályi változás is bekövetkezett, ami szükségessé tette az aktualizálást. A 
rendeletnek egy igazán új eleme van, nevezetesen a gépkocsi elszállítása. 
Számtalanszor úgy állnak meg a kocsival a Városháza sarkánál, hogy 
akadályozzák a villamos közlekedést is. Az elszállításra való felhívást táblával 
jelezni fogják. A szándékos szabálysértőkkel szemben alkalmazzák majd a 
kerékbilincset. 2004-ig volt kerékbilincselés Miskolcon. 2005-től nem 
alkalmazták ezt a szankciótípust. A legkritikusabb terület a Széchenyi utca. 
Vannak olyan emberek, akik következetesen, szándékosan sokadszorra is 
ugyanott állnak meg, ugyanolyan szabálytalanul. Kerékbilincs esetén nem kell a 
postára menni. Ha nincs nála készpénz, akkor elismerő nyilatkozatot kell 
aláírnia.  
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a települési folyékony hulladék gyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező  
közszolgáltatás ellátására, a Közszolgálati szerződés 
megkötésére  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és 
fenntartása önkormányzatunk feladata. A feladatellátásra kötött jelenlegi 
szerződés június 30-án lejár.  
Az előterjesztés szerinti javaslat elfogadása esetén a folyékony hulladék 
begyűjtése és tisztítótelepi kezelése egy kézbe kerül, ezáltal a folyamatot 
kísérő kötelező információk gyűjtése, áramlása és továbbítása egyszerűsödik.  
A szolgáltatást igénybevevők ivóvíz fogyasztási és elszállított folyékony 
hulladék adatai a vízmű adatbázisában összemérhetővé válnak.  
A város vízbázisának védelme szempontjából fontos, hogy a 
szennyvízelszállítás ellenőrizhetősége társasági feladatként szerepeljen.   
Az elkövetkező 3 év közszolgáltatási feladatainak ellátására, in-house 
szerződés keretében az előzőekben ismertetett okok miatt a MIVÍZ Kft-t 
javasolják megbízni. 
Az új közszolgáltató kijelölésével a jelenlegi rendeletet hatályon kívül helyezik 
és új rendeletet alkotnak. 
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A közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás 2009. 
évi hatósági ára a mellékelt rendelet-tervezet szerint csak az ÁFA módosulás 
mértékével változik, bár mint az a mellékletekből megállapítható, az egyes 
szolgáltatási fajták ára annak támogatási tartalmától függően kissé eltérő 
mértékű árváltozást mutat. (4-7%)  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta, a rendelet-tervezet elfogadását nem támogatta. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag 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: 
 
Lenártek András: A Fidesz frakciónak vannak aggályai az előterjesztéssel 
kapcsolatban, nevezetesen, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet 
ellentétes logikát követ. Azzal egyet lehet érteni, hogy a települési folyékony 
hulladékgyűjtés rendszere integrálódjon a MIVÍZ rendszerébe és ne külön 
vállalkozás végezze. A rendelet-tervezetben az szerepel, hogy fél év távlatából 
díjat emelnek és nem csökken a szolgáltatás díja. Kiderült, hogy a MIVÍZ-nek 
nincsen erre üzleti terve. Nem érti, akkor minek akarja átvenni ennek a 
szolgáltatásnak a nyújtását, ha a gazdasági számítást nem végezte el. A 
legmegnyugtatóbb az lenne, ha júliustól nem emelnének. Azoknak lesz kisebb 
díjemelés, akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. Ezek szerint az jár 
jobban, aki nem köt rá a hálózatra.  
 
Sebestyén László: A szerződés megkötésével egyetért, de azt nem érti, ha 
ugyanaz a befogadó, mint a szállító, nevezetesen a MIVÍZ, akkor miért kell díjat 
emelni. Az sem logikus, hogy azt sújtják a legjobban matematikailag, akinek 
esélye sincs a rákötésre, hiszen nincs hálózat. Választókerületében a Bábonyi 
bérc lakosai kérik a szennyvízelvezetés hálózatának kiépítését. Az illegális 
beköltözők közül senki nem jelezte ezt a problémát. Nem akarja sértegetni 
Polgármester urat, de a lakosok közölték vele, hogy a parádézás és az 
önfényező rendezvények helyett a lakossággal kellene törődni.  
2002-ben az ivóvíz vezeték hálózat hossza 640 km, a szennyvíz vezeték 536 
km volt. Ez az EU-ban is előkelő helynek számít. 2009-ben az ivóvízvezeték 
hálózat 649 km, a szennyvíz vezeték 542 km. A hálózat évi 1 km-rel történő 
növelése kevés. A lakosság levelét átadja Polgármester úrnak. 
 
Polgármester: A napirendi pont vitáját lezárja. Megadja a szót az Építési, 
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, reagáljon az 
elhangzottakra. 
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Vargha Tibor: A díjemeléssel kapcsolatban elmondja a 2008-as árakhoz 
képest árváltozás nem történt. A díjemelés a július 1-jétől érvényes Áfa változás 
hatásait tartalmazza. 
 
Polgármester: Az, hogy mit mondanak a Polgármesterről, jópofa, de 
egyébként másokról is mondanak nem túl hízelgő dolgokat. Pályázatot 
nyújtottak be a szennyvízhálózat bővítésére. A pályázatot első körben 
elutasították. Ősszel újra kiírják a pályázatot, akkor újra megpróbálják. Azért 
nem bővítik a hálózatot, mert nincs rá elégséges forrás.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a „lakások bérletéről” szóló  25/2006. (VII. 12.) 

számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A legutóbbi rendeletmódosítás óta eltelt időszakban a gyakorlati 
tapasztalatok azt mutatták, hogy a lakások bérletéről szóló helyi rendelet egyes 
rendelkezéseinek pontosítása szükséges, az alábbiak szerint:  
1. A lakások üresen állásának elkerülése, a veszteségek minimalizálása 
érdekében indokolt az üresen álló, többszörösen eredménytelenül pályáztatott 
lakások ideiglenes hasznosításának bevezetése. 
2. A gazdasági társaságok, egyéb szervezetek részéről egyre kedveltebb 
szerződési biztosíték a bankgarancia, melyet a lakások esetében is célszerű 
lehetőségként megfogalmazni. 
3. A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén 
a meglévő szabály pontosítása szükséges, oly módon hogy a bérbeadó a 
lakásgazdálkodási érdekeire tekintettel, a bérleti szerződést térítési díj nélkül 
közös megegyezéssel megszüntethesse.  
4. A rendeletmódosítás alapján lehetőség nyílna egy egyszeri bérleti 
jogviszony rendezésére, amely a jogcím nélküli lakáshasználókat érintené. 
2004. év folyamán már határozott a Közgyűlés hasonló, átfogó rendezésről, 
jelen módosítás elsősorban az eltelt öt évben jogcím nélkülivé vált személyeket 
érintené. 
5. A nyugdíjasházi elhelyezésnél az egyszeres bérlő-kiválasztási jog 
bevezetésével az ún. bekerülési költséget, továbbá az óvadékot a leendő bérlő 
helyett jogi személy, intézmény vagy szervezet stb. fizetheti meg.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 2 tartózkodás mellett 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város rendkívüli 

levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervének 
felülvizsgálatára 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003-ban alkotta meg 
rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervét (szmogriadó terv). A 47/ 
2003. (X.7.) sz. önkormányzati rendelet a rendkívüli helyzetre vonatkozó 
intézkedési szabályokat az akkor hatályos központi jogszabályok előírásainak 
megfelelően állapította meg. 
2008. október 17-én, valamint 2009. február 2-án olyan új miniszteri, illetve 
kormányrendelet lépett hatályba, mely a szmogriadó elrendelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos szabályokat jelentős mértékben megváltoztatta. 
Az új központi jogszabályok a helyi rendelet módosítását is szükségessé tették. 
A 2009. márciusi Közgyűlésre elkészített önkormányzati rendelet tervezetével 
kapcsolatban a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa több jogi aggályt 
fogalmazott meg, melynek kapcsán az előterjesztés az akkori Közgyűlés 
napirendjéről levételre került. 
Az elmúlt időszakban sor került a helyi rendelet tervezet felülvizsgálatára, 
illetve az ombudsmani ajánlások szerinti átdolgozására.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Alapos és részletesen kidolgozott előterjesztésről van szó. A 
rendelet-tervezet követi a jogszabályváltozásokat és megfelel az EU-s 
előírásoknak is. A levegőt nagyon sok minden szennyezi, ahogy az az 
anyagban is szerepel. Miskolcon három automata mérő méri folyamatosan a 
levegő minőségét. A levegőminőségre vonatkozó adatok a hivatalban is 
folyamatosan megtekinthetőek. Az EU-s szabályozásnál a határértékeket 
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szigorúbban határozza meg a javaslat. Annak idején az LKM, a cementgyár 
voltak a legszennyezőbb porkibocsátók.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
8. sz. napirend tárgya:  Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 

31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A fizető parkolási rendszerrel kapcsolatos 
eljárás rendjét és használati díjakat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelete illetve annak módosításai 
szabályozzák. 
A rendelet megalkotása óta a gyakorlati jogalkalmazás számos olyan problémát 
vetett fel, amelyek csak a rendelet módosítása révén oldható meg. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosítójával együtt 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását.  
Dr. Tompa Sándor: A bizottságban az elő- és utóparkolás miatt alakult ki 
vita. Nevezetesen arról van szó, hogy mennyi az az idő, amíg az illető el 
tud menni jegyet váltani úgy, hogy ez idő alatt ne büntessék meg. 
Hasonlóan, ha nem tud pontosan visszaérni, akkor is kapjon 5 perc 
haladékot az illető. Ezzel kapcsolatban előterjesztői módosító került 
megfogalmazásra. 

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

Csutorás Géza: A bizottság a parkolóházak parkoltatási rendbe 
bevonását javasolta. Stefán Csaba tájékoztatása alapján kiderült, hogy az 
Európa tér parkoló nem kerülhet be a rendszerbe befektetői érdekek miatt.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Bartha György: A Fidesz frakció két módosító indítványát megtévesztőnek 
tartja. Az egyik javaslat arról szól, hogy a templomok környékén 200 méteren 
belül vasárnap reggel 7 órától 13 óráig díjmentesen legyenek igénybe vehetőek 
a parkolók.  Miskolcon egyébként is csak 8-tól kell fizetni. Hogyan lehet ezt 
betartatni? Ki ellenőrzi, hogy a 200 méteres zónán belül ki megy misére és ki 
intéz esetleg más ügyet? Szerinte ez kivitelezhetetlen. 
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A másik javaslat bölcsődék és óvodák vonatkozásában javasol hasonlóan 
díjmentes parkolási lehetőséget. Utal arra, hogy 3 éve módosítóban a Corvin 
belső útját javasolta nem bevonni a fizetős övezetbe, hiszen van óvoda, iskola 
orvosi rendelő is ezen a környéken. Ekkor a Fidesz vezérszónoka mindennek 
lehordta azzal a váddal, hogy ott van az MSZP iroda. Akkor most, hogy is van 
ez? Mostantól akkor ők is ingyen parkolhatnak. Vette a fáradtságot és elindult 
az óvodától a Mindszenti templom felé 200 métert, a két oldalon több mint 90 
parkoló található. Egyébként 8 óráig a gyermekeket beviszik az óvodákba. 
A két módosító arra jó, hogy becsapja az embereket és félrevezesse őket 
álságos módon. 
 
Nyírő Pál: A 15. választókerület képviselőjeként szól hozzá. Megköszöni Stefán 
Csaba úrnak, hogy hozzájárult a Jókai lakótelep parkolási helyzetének 
konszolidációjához. Lakossági fórumot tartotta két ízben az üggyel 
kapcsolatban. A szavazásnak az lett az eredménye, hogy a lakosok támogatták 
azt, hogy a Jókai lakótelepen sárga zónába tartozó parkolási rend legyen. 
 
Dr. Szinay Attila: A módosítókat ért támadás után elmondja, intellektuálisan 
kevéssé volt alátámasztva ez a bírálat. Azt gondolja a két javaslat létező 
problémákra hívta fel a figyelmet. Vannak olyan területek a városban, amelyek 
hétvégén is fizetősek a templomok környékén. Ez felekezeti hovatartozástól 
független kérdés. Nem sok parkolóról van szó egyébként, a városvezetés 
részéről gesztus értékű lenne, ha támogatná. Lehet nem 200 méter, hanem 100 
méter a jó megoldás, de akkor sem érti Bartha György képviselő úr 
megnyilvánulását.  
 
Juga György: A másik javaslat az óvodák, bölcsődék környékének 
parkolásáról van szó. Most is szerepel a javaslatban például a Reményi E. utca, 
ahol óvoda található. Van olyan óvoda, ahova 9-re érnek be a gyermekek. 
Egyébként az óvodákkal is egyeztetett a kérdésben. Úgy tudja, hallgatólagos 
rendszer eddig is működött és reggel nem büntették meg a szülőket, akik 
gyermekeiket hozták az egyes intézményekbe. A módosító célja, legyen 
világosan deklarált szabály és a büntetés ne a parkolási cég munkatársának 
jóindulatán múljon. A parkolási rendszer komfortosításának irányába is kellene 
már lépéseket tenni. Át kellene gondolni, mivel lehetne parkolási oldalról is 
élhetőbbé tenni a rendszert.  
 
Szebeni Péter: A stílust számon kérni úgy, hogy napirend előtt az ellenzék 
részéről döbbenetes hangvételű hozzászólást hallhattak, nem korrekt. Az elmúlt 
8 évben belvárosi óvodákba hordta a gyermekeit. A lakosok kérték a parkolási 
övezetbe bevonást, hiszen sokan ott álltak egész nap az ingyenes helyeken 
úgy, hogy a lakosok nem tudtak saját házuk előtt megállni. Az óvodákkal 
egyeztetett a Régiópark, hogy ellenőrzéskor ne a büntetéssel kezdjenek. Sokan 
egyébként dél körül hozzák el a gyerekeket. Ha ezt is bevonnák, akkor 
gyakorlatilag egész nap lehetne ingyenes a parkolás, de ez esetben 
előjönnének a visszaélések. A Sportcsarnok melletti területet elfoglalták azok, 
akik csak az ingyenesség miatt álltak meg, ezért volt szükséges a változtatás. A 
Szabadidőközpont szolgáltatásait igénybe vevőknek továbbra sem kell 
fizetniük.  

 36 



Október 31 és november 1-je a kiemelt időszak. A legtöbb ember már 2-a előtt 
felkeresi a temetőket. Ezt korábban is jelezte. Javasolja, október 31-ét is vonják 
be az ingyenes parkolás körébe.  
Az egységes rendeletben szerepelnek még pontatlanságok. Példaként a 
Kossuth mozit említi. 
 
Kocsis Levente: A Környezetvédelmi Bizottság módosítója arra vonatkozik, 
hogy van néhány ember, akinek gondot okoz a rendszer. A multiknál dolgozó 
fiatalok nem tudják megvásárolni a multi cégek tulajdonában álló gépkocsikra a 
drága éves bérletet. A területi képviselőket említi példaként. Ők sem tudják 
kedvezményesen megvásárolni a lakossági bérletet. Kéri ezt a problémát 
orvosolni. 
 
Cseh László: A parkolásba bevont utcák közül a Papszer támfal feletti része és 
a Reményi út a választókerületébe tartozik. Több mint két éve kérte a lakosság, 
hogy vonják be a parkolási övezetbe ezt a két utcát. Lakossági fórumot 
tartottak, ahol az egyház képviselője is elfogadta a javaslatot. A Toronyalja 
utcában sem jobb a helyzet, az ott élők nehezen tudják a saját lakásukat 
megközelíteni. A Petőfi utcában és a Meggyesalján is ilyen jelenség 
tapasztalható.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót a Régiópark Kft. ügyvezető igazgatójának, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Stefán Csaba: Úgy gondolja, hogy egy rendeletben a lényeges felmerült 
problémákat kell megoldani. A Kossuth utcai református templom környékén 
csak a Kossuth utca fizetős övezet, a többi utcában meg lehet állni. Négy olyan 
terület van, amely óvodákat, bölcsődéket érint. Egyébként sok esetben maguk a 
szülők sem tudtak megállni 8 órakor annyi időre, hogy bevigyék a gyermekeket. 
A belvárosi és a Hadirokkantak úti óvoda saját parkolóval rendelkezik. A 
Vörösmartyn lévő intézmény valós probléma, egyeztetettek az 
intézményvezetővel is és korrekt megoldást találtak. Emiatt nem kell szerinte 
rendeletet módosítani.  A céges autókra történő bérletváltást nem támogatja.  
A komfortosításra tett javaslattal kapcsolatban elmondja, országosan elismert a 
cég jelenleg.  
A pontatlanságot igyekeznek korrigálni, a Kossuth mozi benne van az 
előzményekben. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A belvárosi óvodának nincs még megoldva 
a parkolási gondja, amiről szó volt az a Vörösmarty úti óvoda.  
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9. sz. napirend tárgya: Javaslat a védőnői szolgálat struktúrájának 
módosítására és továbbfejlesztésére, illetőleg a 
miskolci területi védőnői és iskola, ifjúság-
egészségügyi körzethatárok megállapításáról és 
fejlesztéséről szóló 50/2005. (XI. 24.) számú 
rendelet módosítására 

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

elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

Önkormányzat létrehozására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
alapján a képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában – 
településrészi önkormányzatot hozhat létre.  
Tekintettel arra, hogy új településrészi önkormányzat létrehozására merült fel 
igény, a SZMSZ-t ennek megfelelően módosítani kell.  
Mivel a létrehozandó Selyemrét Településrészi önkormányzat területe az 1. sz. 
választókerülethez igazodik, az SZMSZ 57. § (2) bekezdésének megfelelően a 
Közgyűlésnek nem kell a lehatárolásról külön határoznia. 
A Selyemrét Településrészi önkormányzat tagjainak az előterjesztő az alábbi 
személyeket javasolja:  
 
Elnök:  Kovács Józsefné    
Tagok: Lenártek András    
  Rózsahegyi Zsuzsanna    
  Dudás Józsefné    
  Szabó Krisztián    
  Balog Attila   
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság  támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Kovács Józsefné: Kéri a Közgyűlést, támogassa az előterjesztést a Fidesz 
módosítójával együtt. 
 
Lenártek András: Megköszöni a módosító indítvány támogatását képviselő 
asszony részéről. Akkor ezek szerint ez előterjesztői módosítóként kezeli majd 
Polgármester úr.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
programjára vonatkozó önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Miskolc vállalkozásfejlesztési és 
befektetés-ösztönzési rendelete a Miskolcon már jelen lévő illetve letelepülni 
szándékozó vállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseinek ösztönzését és 
támogatását célozza. 
A Közgyűlés 2008. november 20-án döntött Miskolc vállalkozásfejlesztési és 
befektetés-ösztönzési programjának elfogadásáról.  
A tapasztalatok alapján a helyi és a külföldi vállalkozások is nagy örömmel és 
érdeklődéssel fogadták a támogatási programot, amelynek első gyakorlati 
alkalmazása a Vodafone letelepülése, miskolci munkahelyteremtő fejlesztése 
volt. 
A rendelet összhangját a hazai és uniós jogszabályokkal, valamint a befektetői 
igényekkel folyamatosan biztosítani kell. 
Ennek érdekében szükséges a rendelet módosítása. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Varga Zoltán: Korábban már foglalkozott a Közgyűlés ezzel a témával. A 
befektetők és vállalkozók életében a lendülethez szükséges az igazgatásban az 
adminisztráció átrendezése. A vállalkozás élénkítő rendszer országosan is 
újszerű.  
 
Lenártek András: Az előterjesztés elfogadását a Fidesz frakció támogatja. A 
gazdasági életből a kilábalást a gazdaság fellendítése segítheti elő a 
legnagyobb mértékben. A Vodafone befektetést pozitívan értékeli. A 80.000 Ft-
os bruttó befektetés azért nem a hosszú távú megélhetésre garancia, de a 
sikert el kell ismerni. A 8000 új munkahely felelőtlen MSZP-s ígéretének nem 
tud a városvezetés megfelelni, ez már látszik, s a foglalkoztatási adatok is ezt 
támasztják alá.  
 
Csutorás Géza: A Pénzügyi Bizottság ülésén is javasolta, hogy legyenek 
biztosítékaik arra is, ha egy vállalkozás idetelepül, pár hónap után ne léphessen 
le más kedvezőbb ajánlattal kecsegtető városba, országba. Bízik benne hosszú 
távú megélhetést biztosító beruházások fognak betelepülni a közeljövőben a 
városba.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót a Holding képviselőjének reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Józsa Viktória: A bizottságok támogatását megköszöni. Elhangzott, hogy 
2008. novemberében fogadta el a Közgyűlés a rendeletet. Az átmeneti 
támogatás kategória új elem, ez teljesen új elem országosan. A garanciákat a 
támogatási szerződésekben fogják rögzíteni. Erre EU-s szabályok is vannak.  
 
12. sz. 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 (I. fejezet 7. 8. pont) 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A 12. és 13. napirend szóbeli kiegészítését 
egyben teszi meg. Februárban elfogadta a testület a beiskolázási 
keretszámokat, majd a felvételit követően, ha szükséges módosítják ezeket a 
számokat. A városnak nyáron meg kell jelentetnie a felvételi tájékoztatót a 
következő tanévre. A Kandó Kálmán Szakközépiskola új szakma 
megjelenítését kérte képzési kínálatában, a Martin János Szakképző Iskola 
pedig a Dobbantó Programmal szeretné bővíteni az alapító okiratát.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
Horváth Ottóné: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Fazola 
óvodában az érintett szülök csoportbővítést kértek. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy az indítható csoportok számáról márciusban dönt a Közgyűlés, 
majd májusban a beiratkozások után realizálják ezeket a számokat. A 
belvárosi óvodával kapcsolatban az a helyzet állt elő, miszerint egy nem 
önkormányzati fenntartású óvoda egy csoport megszüntetését kérte a 
belvárosi óvodában, miután úgy volt ez az intézmény megnyit egy 
csoportot, de nem így történt és közölték az önkormányzattal, hogy a 
beírásra kerülő 25 gyermeket mégsem tudják fogadni, mert nem kaptak 
engedélyt. A Százszorszép úti óvodában a változtatásra beköltözések 
miatt volt szükséges, hiszen a csoportok létszáma elérte a törvényben 
előírt maximumot. Így két csoport került bővítésre.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A csoportlétszám növelés 
azt jelenti, hogy a dolgozói létszám sem csökken. Ha egy óvoda kapacitása 
változik jó volna az anyagi vonzatot is látni az előterjesztésben. 
Paradigmaváltásra van szükség az előterjesztések vonatkozásában is. Jó és 
rossz hírek esetében is látni kell, mit vállal a város. A hatástanulmányokat is 
rendszerint hiányolja. A 12. napirendnek van egy olyan aspektusa is, hogy a 
karbantartási rendszer visszaáll az eredeti formára, ahonnan márciusban 
próbálták kimozdítani. Már akkor is kifogásolták az előkészítetlenséget, s ennek 
most látják a visszaigazolását. Az előterjesztésben szereplő indokolás a 
minimumot sem éri el. Mélyreható hatásvizsgálatokat tartalmazó, anyagi 
következményekkel számoló, előnyöket, hátrányokat bemutató 
előterjesztéseket vár a jövőben. 
 
Sebestyén László: A bulgárföldi óvodából a szülök megkeresték és átadtak 
részére egy Jegyző úrnak is eljutatott levelet, melyben az ellen tiltakoznak, 
hogy ne szüntessenek meg csoportot. A szülők azt szeretnék, hogy a létszám 
ne változzon. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető azt mondta, a szülőkkel 
egyeztet és megbeszélik a helyzetet. 
 
Horváth Ottóné: Nincs lehetőség plusz csoport indítására és ezt a szülőknek is 
meg fogják írni. 
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Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Annak örülni kell, hogy a márciusi számokhoz 
képest kedvező változás tapasztalható. A karbantartási témában nincs alapvető 
változtatás. Szakmai vita és több elképzelés volt. Bízik benne, hogy a legjobb 
változat mellett döntenek.  

 
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2010. 

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

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Kht. Alapító okiratának 

módosítására 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: Tájékoztatja a testületet, hogy a Fidesz frakció módosító 
indítványt terjesztett be, melyben a felügyelő bizottság bővítését indítványozták.  
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
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15. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone 
Magyarország Zrt. Közötti bérleti szerződés 
megkötésére 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Vodafone Zrt. Miskolcon 300 fő részére állást biztosító 
nemzetközi ügyfélszolgálati központot hozott létre. Az ügyfélszolgálat 
kiépítéséhez Miskolc belvárosának lefedettsége érdekében bázisállomás 
létrehozása szükséges, melynek kialakítására a Miskolci Nemzeti Színház 
tetőszerkezete a legalkalmasabb. A Vodafone Zrt. és a Miskolci Nemzeti 
Színház között 2019. december 31-ig jönne létre bérleti szerződés, mely 
szerint a Vodafone Zrt. évi 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat fizetne a 
színház számára (ez inflációkövetően emelkedik évenként).   
A Miskolci Nemzeti Színház műemlék, ezért a Közgyűlés csak a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal engedélye birtokában hozhat döntést. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal jegyzőkönyvben foglalta össze álláspontját arról, hogy 
milyen feltételek mellett valósítható meg a bázisállomás létrehozása.  
A műszaki tervek elkészítése többszázezer forint, ezért azzal a kéréssel 
fordultak a Vodafone Zrt. képviselői a városhoz, hogy előzetesen támogassuk a 
szerződés megkötését: így a Vodafone Zrt. elkészítteti a KÖH engedélyhez 
szükséges terveket, s annak birtokában a felek megköthetik a szerződést. A 
Gazdasági Bizottsági korábban megtárgyalta és támogatja a szerződéskötésre 
vonatkozó javaslatot.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 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.  
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16. sz. napirend tárgya:  Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
intézményi étkeztetés átszervezésére 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal 

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

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Garamvölgyi Attila: Már a főzőkonyhák átalakítása is fájdalmas eleme volt 
annak a folyamatnak, ami a mostani helyzethez vezetett. Azokra a 
főzőkonyhákra különös teher hárul, amelyeknek különböző korcsoportokra kell 
főzniük. Sok helyen a minőség romlása miatt is más intézménybe járnak a 
gyerekek enni.  
 
Szűcs Tamás: Két éve alakították át a rendszert, a korrekt nyomon követésre 
van szükség. Javasolja, készüljön egy összefoglaló előterjesztés a két év 
eredményeiről, úgy, hogy a szolgáltatást igénybe vevőket is megkérdezik.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Nem szabad úgy tenni, mintha nagy átalakítás 
lenne. Amiről most döntenek, azt az intézményvezetők kezdeményezték. Két-
három év után valóban célszerű a gyermekétkeztetés helyzetét áttekinteni. 
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17. sz. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A március 5-ei közgyűlésen elfogadott, nevelési- oktatási 
intézményekben indítható csoport- és osztályszámokról szóló határozat 
végrehajtásáról szól az előterjesztés. A felmentési illetmény és a végkielégítés 
visszaigénylésére nyújtjuk be a pályázatot, könnyítve ezzel városunk 
költségvetését, hiszen a pályázat elnyerése esetén központi forrásból 
finanszírozhatók ezek a költségek. A határozatban jóváhagyott 
létszámcsökkentésnek csak egy részét tartalmazza ez a pályázat.  
A munkavállalók egy részének június 30. vagy július 31-ig tartó szerződése 
lejár, így esetükben visszaigényelhető összeg nem jelentkezik.   
A költségvetési törvényben még egy pályázati lehetőség van, melyet ez év 
szeptemberében kell benyújtani, erre az intézmények július 15-ig terjeszthetnek 
be igényeket.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
18. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 

Szolgálat létszámának 3 fővel történő bővítésére 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

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

 45 



A vitában hozzászólók:  
 
Nyulászy Istvánné: Az előterjesztés pozitív, hiszen 10 fővel bővül a bölcsődei 
férőhelyek száma ami egyúttal három új munkahelyet jelent. Indokoltnak tartaná 
a bezárt óvodában bölcsőde üzemeltetése. Ezt már több ízben kérte. A 
gyermeklétszám és az infrastruktúra is indokolja a döntést. Nyáron felmérést 
tervez a védőnőkkel együttműködve, hogy kiderüljön, mennyien akarják 
gyermekeiket bölcsődébe járatni.   
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Utasította Dr. Mokrai Mihály 
alpolgármester urat, hogy a hejőcsabai szülők igényét mérje fel és dolgozza ki a 
megoldási lehetőséget.   
 
19. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri Sportlétesítményeket 

Működtető Kht. Nonprofit kft-vé történő 
átalakítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
rendelkezik arról, hogy 2009. június 30. napjáig a még meglévő közhasznú 
társaságok kötelesek kérni nonprofit gazdasági társaságként történő 
nyilvántartásba vételüket, vagy be kell jelenteni a jogutód nélküli megszűnést.  
A Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Kht-nek is a hivatkozott törvény 
előírásainak megfelelően szükséges átalakulnia. 
A jelen előterjesztés a DSM Kht. közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű 
társasággá történő átalakítását javasolja. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 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 vitában hozzászólók:  
 
Dr. Szinay Attila: Most törvényi változás miatti formaváltásról döntenek. 
Kérdése, a Diósgyőri Stadion felújítása hogy áll. Úgy tudja, hogy a 
városvezetésnek van olyan terve, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonba 
kerüljön a stadion. Egységes Sportligetben gondolkodva kellene eldönteni, mit 
szeretnének.  
 

 46 



Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A stadion építéssel 
kapcsolatban elmondja a kormányzati támogatás és az önkormányzati forrás 
célja, hogy a tribünnel szembeni lelátó beruházása megkezdődjön. Az 
engedélyezési tervek a következő napokban véglegesek lesznek. Az APEH új 
vezetőjével a kapcsolatot felvették, hogy a felszámolás alatti ingatlan az 
önkormányzat tulajdonába kerüljön és így az egységes tulajdon megvalósuljon.  
 
20. sz. napirend tárgya:  Javaslat a belvárosi Európa tér beépíthető 

részeinek értékesítésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A belváros egyik újonnan kialakított elegáns közterén, az ún. 
Európa téren még két kisebb felületen kínálkozik építési lehetőség. A park 
nyugati oldalán egy foghíj, s északi részén pedig egy épületvéget illetően.  
Az előterjesztés ezen területekre kínál a szokásos befektetői 
kötelezettségvállalásokat kikötve hasznosítási lehetőséget. 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
21. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési 

kötelezettséggel történő értékesítésére vonatkozó 
VIII-238/70.982-2/2005. sz. határozat módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Kossuth tömbben az OTP Ingatlan Zrt. által megvalósítani 
kívánt projekthez a jogi rendezettség tekintetében elengedhetetlen a tervezett 
mélyparkoló feletti földterület értékesítése. Az előterjesztés ezen ingatlan 
eladási ügyletre tesz javaslatot azzal az előterjesztői kiegészítéssel, hogy a 
fejlesztő-befektető hagyja nyitva az önkormányzat illetve a parkoltató társaság 
számára azt a lehetőséget, hogy saját költségen társberuházóként 
csatlakozhassanak a mélyparkoló mínusz második szintjének kialakításához.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Utal arra, hogy 2005-ben fogadta el a Közgyűlés azt a 
határozatot, amelyben az OTP részére elidegenítették a területet. Bíztak benne, 
hogy ezt követően a város frekventált területének sorsa rendeződik, de nem így 
történt. 2009-ben még mindig a szerződés módosításáról tárgyalnak. Nem 
tisztázott, hogy átkerült-e már a telek az OTP birtokába. Van-e az OTP részéről 
nyilatkozat, miszerint a beruházást megvalósítja? A mélyparkolóval 
kapcsolatban módosító indítványt nyújtottak be. A közparkolókat és az épülő 
Avas Szálló parkolási problémáját jó volna egységes problémaként kezelni. 
Felmerült, hogy nem volna ésszerű az OTP-nek akkora mélygarázst építenie, 
ha a mélygarázs komplexumán belül oldanák meg a parkolás gondját. Az Avas 
Szálló parkolási gondja információi szerint nem megoldott. Ugyanígy nincs 
megoldása annak a közlekedési problémának, ami a Pátria tömb feltárásával 
kapcsolatos. Jó volna, ha ennek az ügynek lenne felelőse, gazdája.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A felvetett problémák valósak. 
Ami megoldódott, az a távhő szolgáltatás rendszerének jelentős 
költségösszeggel történő kiváltása. Egyetért azzal, hogy az ügy összetettségére 
tekintettel külön felelőse legyen az ügynek.  
 
22. sz. napirend tárgya:  Javaslat az V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési 

határozat módosítására (közterület elnevezés) 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Miskolc-Hejőliget 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterület 
elnevezését kérelmezték a névtelen utca lakói 2007-ben. Az elnevezés 
megtörtént, de a határozati javaslatban csak az egyik, a 40605/15 hrsz-ú 
közterület szerepelt. Ezt az elírást kéri javítani az V-118/2007. sz. határozatban. 
A fentiek alapján a 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterületen a Panoráma 
utca elnevezést javasolja elfogadásra.  
(Az előterjesztéssel adminisztrációs hiba javítása történik.) 
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
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 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
23. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés 

előtti partfal beomlása tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc-Felsőhámor területén, a Szinva–patak mederoldalát 
kísérő bal parti kőfal, a vízesés megnövekedett vízhozamának hatására 
leomlott, a támfal törmelékes anyaga leszakadt a patak mederbe. Az előzetes 
mérések alapján a beomlás 105 m2-es falszakasz leszakadását 
eredményezte. A területet azonnal lezárták, de a függőkert látogatói fokozott 
balesetveszélynek vannak kitéve az omlás bekövetkezése óta.  
A vészhelyzet elhárítása érdekében, vis maior pályázat kerül benyújtásra az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. 
A költségbecslés szerint, a kiépítendő műszaki védelem mintegy 15 millió Ft, 
ebből az önkormányzatnak 4,5 millió Ft saját forrást kell biztosítani.  
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság  egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági 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.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
24. sz. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc-Avas 

városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása 
miatt a megszűnő aluljáró hasznosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Varga Zoltán  
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
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Dr. Varga Zoltán: A 8. sz. választókerületben az előterjesztés elfogadása a 
kialakult közlekedési problémára választ ad. Az ott élő lakosság évtizedeken 
keresztül nem használta az aluljárót. Ráadásul bosszússágot, közbiztonsági 
problémákat okozott az aluljáró, nem beszélve a komoly anyagi ráfordításokról. 
A gyalogosok saját biztonságuk veszélyeztetése ellenére is a felszíni 
közlekedést választják. Azt gondolja, ehhez a lakossági magatartáshoz kell 
igazodni és biztosítani a felszíni biztonságos közlekedési feltételeket. Ezzel egy 
időben javaslatot tesz az aluljáró jövőbeni hasznosítására is. Az Avasi 
Kulturális Egyesület részére történő átadást nevesítette előterjesztésében. 
Nagy előny, hogy az itt megrendezésre kerülő programok időjárás függetlenek. 
Nem érti a módosító indítványokat sem a napirendről történő levételt. A 
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság nem támogatta az 

előterjesztés elfogadását. A bizottság módosító indítványt terjesztett be.  
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság előterjesztő hiányában nem tárgyalta az 

előterjesztést. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók:  
 
Fábián István: Az előterjesztés célja alapvetően támogatható. Azzal azonban 
nem ért egyet, hogy egyeztetés és pályáztatás nélkül átadják az hasznosítást 
az Avasi Kulturális és Sport Egyesületnek. Az egyesület céljai nem derülnek ki 
az anyagból. Aggályos az is, hogy az egyesület elnöke Varga Gergő, az 
előterjesztő Dr. Varga Zoltán fia. Információi szerint más szervezetek is 
érdeklődnének a helyiség hasznosítása iránt. Tudomása szerint ezeket a 
szervezeteket meg sem kérdezték. A Fidesz frakció módosító indítványt nyújtott 
be. Az aluljáró hasznosítására nyílt pályázatot javasolnak kiírni.  
 
Garamvölgyi Attila: Az előterjesztés elképzelése jó. Társadalmi egyeztetést 
igényelne szerinte a döntés és pályázat keretében kellene dönteni a 
hasznosításról.  
 
Csutorás Géza: Visszalépés a jelzőlámpás kereszteződés, hiszen az aluljárós 
megoldás a gyalogos és autós közlekedést szétválasztja. Kérdése, alkalmas-e 
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közösségi szolgáltatások nyújtására az aluljáró? Ezt végig kellene gondolni, 
mielőtt bárkinek is odaadják az ingatlant. 
 
Fodor Zoltán: Helyi specifikus dologról van szó. Az idősebbek nem bírnak 
lemenni a lépcsőkön. Ráadásul a lépcsők nem burkoltak, esőben, hóban 
balesetveszélyesek. A babakocsival, tolószékkel nem lehet közlekedni. 
Korábban a körforgalom ötlete is felmerült, de az a gyalogos közlekedést 
akadályozná. A támadásra reagálva elmondja, 30 éve senki nem jelentkezett, 
hogy hasznosítani kívánja az aluljárót. Az aluljáróban egyébként van víz és 
illemhely is. Egyébként sem szoktak pályáztatni ilyen esetekben, rendszerint a 
civilek jelentkeznek a helyiségek hasznosítására.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Dr. Varga Zoltán: Ha valaki személyes dologgal áll elő, nem árt, ha előtte 
tájékozódik. Az Avasi Kulturális Egyesületnek két elnöke van, illetve volt: Fodor 
Attila és Tomkó Zsuzsa. 30 éves igény megvalósításáról van szó. Az emberek 
azt szeretnék, hogy biztonságosan közlekedhessenek a felszínen. Az 
egyesületen, a Városgazdán és Jezsuita Gimnáziumon kívül más nem volt 
jelen. Nekik továbbra is van helyük, ahogy a többi érintettnek is, igény esetén.  
 
25. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, 

valamint az Önkormányzat 2008. évi 
környezetvédelmi tevékenységéről  

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester      
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók:  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti.  A napirendet 
kiemelten fontosnak minősítette a Fidesz frakció. Az anyag tárgyilagos és 
áttekinthető. Tudatformálásra van szükség a környezet megóvása érdekében 
és ehhez infrastruktúra és intézményi háttér is szükséges. Az illegális 
szemétlerakók állandó problémát okoznak. Ha a szemetet elhordják, 
újratermelődik. Ha őrzik a területet, akkor máshol képződik újra. Az ivóvíz 
hálózat és a szennyvízcsatorna rendszerrel is vannak gondok. Egyes emberek 
tudatosan engedik ki a szennyvizet a talajba. Az ivóvíz is szennyeződhet, ezt 
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pár éve átélték. Jelenleg az ivóvízbázis védelme tárgyában 4-5 pályázata van a 
városnak, de sajnos még egyik sem nyert. A levegőtisztasággal kapcsolatban 
elmondja, pozitív, hogy az üzemek emissziója csökkent, de sajnos az illegális 
nyílt téri tüzelés nőtt. A zöld területek fejlesztése nem éri el a kívánt szintet az 
előterjesztés szerint. Ha nem engedik a zöldfelületet beépíteni, már jó út. A 
Szent István téren sem marad túl sok zöld terület és arról nem hallani hol 
alakítanak ki helyette zöld felületet. Többször javasolta már a Fidesz frakció 
Zöld Kataszter létrehozását. Miskolc város nagy kincse a hévíz és a hévíz 
tartalék. A hidegvíz és meleg víz készlet keveredik a karsztokban, vagyis a 
meleg víz kivonásával hűlés következik be. A geotermikus energia az 
elkövetkezendő 50 év nagy fejlesztése lehetne Miskolcon, de azt észleli, hogy 
nem szabályozott a dolog. A városban több fúrást is látott. Nem okos dolog, 
hogy a város mindenféle kontroll nélkül engedi a fúrásokat és adott esetben a 
geotermikus energiával történő fűtést. Itt tehát fontos rendeletalkotási feladat 
van. 
 
Cseh László: A választókerülete közvetlenül érintkezik a kohászattal. Kéri, a 
város környezeti állapotáról folyamatosan tájékoztassák a lakosságot. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
26. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

működéséről 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester      
 
Orosz Lajos alpolgármester: Öt éve annak, hogy a környék 39 települése - 
élve a központi költségvetés anyagi támogatásával is – létrehozta Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulását. Az elmúlt öt esztendőben jelentősen átalakult a 
megyei jogú város és a környező településeinek kapcsolatrendszere. 
A város intézményei egyre nagyobb szerepet vállalnak a közszolgáltatások 
biztosításában, ennek következtében ellátási formák valósultak meg a 
kistérségben, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. 
A kistérségi együttműködésnek köszönhető, hogy éves szinten közel 600 millió 
forint vonható be a feladatok ellátására, s ebből jelentős a város részesedése 
is.  
14,8 millió forintért korszerűsödött az Őszi Napsugár Otthon Idősek Háza, ahol 
nyílászárók cseréje történt meg, valamint mozgáskorlátozottak részére 
vizesblokk került kialakításra. Közel 28 millió forint értékben korszerűsödik a 
konyha, illetve az élelmezés feltételrendszere. A központi épületben nővérhívó 
rendszert alakítanak ki. 
A közmunka program keretében több mint száz miskolci személy 
foglakoztatása valósult meg.   
A tájékoztatóból kiderül, hogy milyen szerteágazó feladatrendszer köti össze a 
társult településeket. Az együttműködés korrekt, nincsenek politikai felhangok. 
Ebben a nehéz időszakban is sikerül megtalálni a közös érdekeket.   
Kéri a bizottsági álláspontokat. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
27. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc város lakosainak 

egészségügyi állapotáról 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester      
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontokat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Az előző Közgyűlésen is szó volt erről a témáról, hiszen az 
egészségház projektek is ide kapcsolódnak. Az átlagéletkor más régiókban 
kedvezőbb. Hosszabb távú gondolkodásformálásra van szükség az 
egészségtudatosság kialakításához. A sport témák tárgyalásakor is gondolni 
kell erre. Az egészségház projektekkel kapcsolatban az előző Közgyűlésen is 
kifejtette álláspontját Komlóstető vonatkozásában, miszerint nem szerencsés 
az, ha a gyógyszertárak határozzák meg a rendelők elhelyezkedését. Újabban 
az a hír járja, hogy a belváros is érintett a témában. A Corvin utcáról állítólag 
elköltözhet a rendelő, hiszen egy patika magához szeretne a területről pár 
körzetet kötni. Kérdés, igaz-e ez a hír. Ha már kialakult olyan helyzet, miszerint 
a gyógyszertárak támogatják a rendelők fenntartását, akkor legalább szeretne 
egy erre vonatkozó szerződést látni.  
 
Dr. Hardonyi András: Soha nem hozta lázba egy patika nyitása, vagy egy 
patika működése. Miskolcon kocsmát és patikát gátlás nélkül lehet nyitni. A 
jelenlegi törvények ezt lehetővé teszik. Az egészségház projekt lényege a 
minőségi javulás, a szolgáltatások bővítése. Tudomása szerint két sikeres 
projekt van, az egyik a Tömörkényi úti rendelő felújítása, a másik az Avason 
egy új egészségház létrehozása. Ha 300-500 méterrel arrébb megalakul egy új 
egészségház komplexum, az nyilván több szolgáltatást nyújt majd. Az, hogy 
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lesz gyógyszertár az egy dolog. A Tömörkényin és az Avason is a meglévő 
bérleti jogviszonyt folytatja majd a patika.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A két sikeres projektet már Dr. Hardonyi 
András említette. A Miskolci Háziorvosi Egyesüléssel kidolgozták az 
együttműködési rendszert az anomáliák rendezésére. Az egyesülés vállalta, 
szakmai programot tesznek az egészségház projektek mellé. Jelenleg a kiliáni 
egészségházról tárgyalnak a Hungaropharma Zrt-vel. A belvárosról valóban volt 
szó. Az eredeti létszámmal a projekt megvalósítható, de a beruházó négy orvos 
beköltöztetését kérte, de ezt nem tudták vállalni. Az Eszperantó térre tervezett 
egészségház ügyében még tárgyalások sem zajlanak. A szerződésekbe 
képviselő úr bármikor betekinthet.  
 

--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --- 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi 
kapacitás átalakítására vonatkozó 
tervezetének jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Utal a 2008-as 
megállapodásra, amely a megye és az önkormányzat között köttetett különböző 
ellátások tekintetében. A létrejött szerződés nem fedte az elfogadott határozati 
javaslatban foglaltakat. Várta, hogy ezt rendezzék. Időközben olyan változások 
történtek, amelyek azt indukálják, kell valamit kezdeni a 2008-as határozattal. 
Kérdése, a kórház gazdasági egyensúlya most hogy áll. Kapott-e a kórház 
központi segítséget? A kórház gazdasági társasággá átalakításakor a patika a 
kórház sajátja volt. Nem érti milyen folyamat eredményeképpen nyithatott egy 
magánbefektető patikát a Semmelweis Kórház területén, tudomása szerint 
pályáztatás nélkül. Azt is hallani, hogy úgy szervezik át a kórházon belüli 
közlekedést, hogy a járó betegek mindenképpen a patika előtt haladjanak el. A 
határozati javaslatból kiderül, hogy allergológia és bronchológia szakrendelésre 
nyújtanak be igényt, ami nagyon jó, de nem érti miért nem korábban történt ez 
meg.  
 
Dr. Hardonyi András: A MISEK Nonprofit Kft. megalakulásakor felügyelő 
bizottság is alakult, amelyben az ellenzék is képviselteti magát. Az FB 
rendszerint beszámoltatja a managementet az aktuális helyzetről. A gazdasági 
helyzetben javulás tapasztalható, képviselő úr természetesen betekinthet a 
számlákba. A kórház nem áll rosszabbul, mint a megyében bármelyik kórház. 
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Tömeges létszámleépítés nem történt. Jelenleg a betegellátás zavartalan. A 
MISEK Kft. alapító okiratában a gyógyszertár létesítése bekerült az 
Egészségügyi Bizottság javaslatára. A kórházba legalább négy helyről lehet 
bejutni, az rendben van szerinte, hogy szabályozzák a jövőben a bejutást. 
Olyan nincs, hogy csak egy vállalkozó által működtetett patika előtt lehessen 
közlekedni.  
 
Garamvölgyi Attila: A MISEK Kft. felügyelő bizottságának tagja. Úgy látja, a 
MISEK Kft. most keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel költségeket tudnak 
csökkenteni. Korai azt mondani, a helyzet javult, hiszen súlyos gondokkal küzd 
a MISEK Kft. vezetése, ami még mindig krízis jellegű. A szakmai vezetés 
gazdasági oldalon sem áll a helyzet magaslatán. Olyan adatokat kaptak az FB 
ülésen, miszerint a mérlegbeszámoló és a főkönyvi kivonat köszönő viszonyban 
sincs egymással azonos időszakra vonatkoztatva.  
 
Dr. Hardonyi András: Akkor is dolgozott a Semmelweis Kórházban, amikor 
alapvető dolgokra sem volt pénz. Előfordult az is, hogy az informatikai rendszer 
működtetéséhez nem kaptak papírt. Mára ezek a problémák megoldottak. A 
kórház nem áll rosszabbul, mint bármelyik más kórház a megyében, az 
országban.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Azért vannak pozitív jelek a 
gazdálkodásban, amelyeket nem lehet elvitatni. Az átalakításra kapott 300 millió 
Ft-ot visszafizette a MISEK Kft. az önkormányzatnak. Kapacitásnövekedésről is 
be tud számolni, 110%-os kapacitáson működik a kórház. Jelenleg is működik 
patika a kórházban. A kórház körül három gyógyszertár is van egyébként. A 
szülészeti tömb megújítása a végéhez közeledik. Kérte már régebben, hogy a 
Fidesz frakció járjon közbe a megyei vezetésnél az anomáliák csökkentése 
érdekében. A Fidesz ezt elvállalta, de nem történt semmi.  
 
Dr. Szinay Attila: Van kommunikáció a megyével, ebben nincs probléma. Az 
érdemi kérdése a finanszírozásra vonatkozott. Az egészségügyi miniszter 
korábbi bejelentésével kapcsolatban mi a helyzet? Kapnak központi 
támogatást? A Fidesz frakció a szavazásnál tartózkodni fog, mert a kiváltó ok 
az egészségpolitika. Az AB kimondta egyébként a törvénytelenséget. 
 
Dr. Hardonyi András: Ha nem szavazzák meg az előterjesztést, akkor azokat 
a betegeket sújtják, akik szeretnék a szakrendelés szolgáltatásait igénybe 
venni.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Bizonyára elkerülte a Fidesz-esek 
figyelmét, hogy gazdasági válság van, mindenütt forráshiány van. Nem hiszi, 
neki kellene tolmácsolnia a megye és a város Fidesz-esei között. A 
szerződések betartása jó lenne a másik oldalon is. Változatlan feltételek mellett 
jövő novemberre eltűnt volna az adósságállomány. Most újra kell a 
gazdálkodást gondolni.  
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2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő 
szociális intézmények alapító okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Technikai jellegű módosításra tesz 
javaslatot az előterjesztés törvényi változás alapján.  
   
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lyukóvölgyi településrészen 

orvosi konténerek elhelyezésére 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lyukóvölgyben az egészségügyi ellátás 
megoldására tesz javaslatot az előterjesztés. Ideiglenes egészségügyi állomást 
hoznak létre, amely három konténerből áll. A konténerek mobilizálhatóak, 
bárhol letelepíthetőek. 2200 olyan ember van, akik jelenleg nincsenek benne a 
nyilvántartásban, nincs leadva a TAJ kártyájuk sehova. Ha ez igaz, akkor önálló 
orvosi körzetet hoznak majd létre.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 

kihelyezésére és pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Két köztéri alkotás kihelyezéséről van szó. 
Laborfalvi Róza szobrát a színház belső udvarában helyeznék ki. A másik 
szobor a Lutra, amit Lillafüreden helyeznének ki. Mindkét esetben pályázatot 
nyújtanak be.  
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Magyarország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
pályázatának támogatására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Kassa városa a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Programra kíván pályázni, melyen Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt. A pályázat elsősorban 
kulturális együttműködésre irányul. 
A felek 100 ezer Euró összegre pályáznak, ennek 10%-a (10 ezer Euró) illeti 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát. A pályázat megvalósításához 
önrész biztosítása (5%) szükséges, mely Miskolc esetében 500 Euró (kb. 150 
ezer Ft). Ezt a központi pályázati önrész sorról kívánják biztosítani.    
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratának módosítására  

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester    
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-

2009-5.1.3 kódszámú „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” című felhívásra  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében, 2009. 
július 15-i beadási határidővel, pályázati felhívás jelent meg a kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése céljából, a kerékpározáshoz szükséges infrastruktúra 
kiépítése és a forgalmi helyzethez alkalmazkodó műszaki megoldások 
megteremtése érdekében. 
A tervezett nyomvonal a Tiszai pályaudvartól a Diósgyőri Várig tart és részben 
kerékpárút építését, részben forgalomtechnikai megoldásokat tartalmaz. 
Tekintettel arra, hogy a sürgősségi indítvány leadásának napján még nem állt 
rendelkezésre az áttekintést segítő térkép, ezért az a mai napon került 
kiosztásra. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Hegedűs Andrea: A kerékpárhálózat bővítése pozitív dolog. Az anyag említi 
Martin-kertváros és Szirma közötti kerékpárút kiépítésének lehetőségét a 
közeljövőben. Módosító javaslata, ez szerepeljen konkrétan a döntésben. A 
nyomvonalba eső ingatlanok megvásárlása szükséges a kivitelezéshez. 
Tájékoztatást kér arról, hol tart a kisajátítás.  
 
Lenártek András: Pozitívan értékeli az anyagot. Látható, ha a tervek 
megvalósulnak, akkor a Tiszai pályaudvartól Lillafüredig lesz kerékpárút. 
Sokszor szólt már annak érdekében, hogy elinduljon a kerékpárút fejlesztés. 
Évekig azt érezte, nem mozdult semmilyen irányba a folyamat és gyanítja, ha 
most nincs ez a pályázat, most sem tárgyalnak. A salgótarjáni polgármester 
asszonnyal évek óta azért lobbiznak, hogy a kerékpárút fejlesztés kerüljön be a 
ROP-ba.  Nem csak az utak építésével, egyéb más eszközökkel is lehet 
feltételeket teremteni, kerékpározásra alkalmassá tenni az utakat. A Martin-
telep – Szirma közötti kerékpárút megépítése valóban fontos. A kerékpárosok 
egyébként nem mennek végig a Kisfaludy utcán, inkább körbe mennek akár a 
Húsipar felé is. Lehet olyan megoldás is, amihez nem kell kisajátítás csak pl. a 
MÁV hozzájárulása, hogy a Tiszai pályaudvartól a sínek mellett eljussanak 
biciklivel a Bogáncs utcai kereszteződéshez. A Cora felé, Görömböly felé is jó, 
ha nyitott marad az elképzelés.  
 
Molnár Péter: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztést pozitívan 
értékeli. Az előterjesztés előkészítésébe a civileket is bevonták, amit külön 
értékel. Nem feltétlenül új kerékpárutak építésére van szükség, jó módszer az 
is, ha meglévő utakat tesznek alkalmassá kerékpár közlekedésre.  Bízik benne 
az É-D kerékpárút valamint a Felsőzsolca felé kivezető út megvalósul. Jó volna, 
ha Mályi, Nyék megközelítése kerékpárúton is lehetséges lenne. 
Kerékpártárolókra igen nagy szükség van a városban. 
 
Szabó Tamás: Úgy tűnik a kerékpáros lobbi elég erős a Közgyűlésben, aminek 
nagyon örül. Sajnos pénzhiány miatt az eredmények elmaradtak eddig. A 
kerékpáros közlekedés új szemléletének kialakítása, megszilárdítása nagyon 
fontos. Kihangsúlyozza a kerékpáros közlekedés terjedése nem csak a 
bicikliseknek jó, nem csak ezen szűk réteg érdekeiről van szó, hanem minél 
többen kerekeznek, annál kevésbé lesznek az utak zsúfoltak, vagyis a 
gépkocsival közlekedőknek is jó.  
A kerékpáros gerinchálózat kialakítása a legfontosabb mind É-D, mind K-NY 
irányban, hiszen a többi ág ezekre fűzhetőek fel.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Tájékoztatja a testületet az elmúlt hónapokban 
igen sokat tárgyalt a civilekkel, különböző egyesületekkel és szervezetekkel. 
Szabó Tamás a kerékpáros közlekedés polgármesteri biztosaként vett részt 
ezeken az egyeztetéseken. A szemléletváltás sajnos több érdekkel is ütközött. 
A kerékpárosok igénye egyértelmű volt, nem feltétlenül kerékpárutak építését 
kérték, hanem lehetőséget a közlekedésre a meglévő utakon.  Ezt 
támogathatónak tartja, természetesen a szükséges útburkolati jelekkel, 
táblákkal ellátott utakban gondolkozik.  
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Csutorás Géza: A kapott térképen látható a kerékpár utak tervezett 
nyomvonala. Nem érti, hogy az Andor utcai vonal miért közelíti meg az Újgyőri 
főteret. A kerékpárforgalom jelenleg a Görögszőlő utcán zajlik. A nyomvonal 
elkerüli a kisvasút végállomását, pedig nem lenne baj, ha odáig el lehetne 
menni biciklivel.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Az É-D-i meglévő, de vitatott 
útvonalra merőleges kerékpárút nyomvonal nagyon fontos, mert elkészülhetne 
egy másik olyan út, amely a Tiszai pályaudvart kötné össze a várral. Régi vágy 
az is, hogy a városkörnyéki tavakkal kerékpárutas összeköttetés legyen. 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP-

2009-4.2.2 kódszámú „Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” 
(akadálymentesítés) című felhívásra 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében pályázati 
felhívás jelent meg  az Önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek 
akadálymentesítésére, a fogyatékos személyek, idős korúak, babakocsit 
használók életkörülményeinek javítása céljából. Bár a pályázatok benyújtása 
2009. július 1-től 2009. szeptember 30-ig lehetséges, a bírálat folyamatosan, a 
befogadás sorrendjében történik.  
Jelen felhívásra a Belvárosi Óvoda, az Avastetői Általános Iskola és a Martin 
János Szakképző Iskola pályázati dokumentációjának benyújtására kerül sor 
illetve a már Norvég Alapra benyújtott Iránytű Szociális Szolgálat telephelyeire 
vonatkozó pályázatok közül kettő, amennyiben azok nem részesülnének 
támogatásban 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MIBOB Kft. és az Önkormányzat 

között fennálló földhasználati szerződés 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A MIBOB Kft. és az Önkormányzat között a Tapolcán működő 
bobpálya által elfoglalt területre vonatkozóan 2006. május 14. napja óta 
földhasználati szerződés áll fenn. A szerződés 2007. május 15. napján 
módosításra került, mert a kivitelezés során kiderült, hogy megnőtt a Kft. 
területigénye. A szerződésről mindkét esetben Közgyűlés döntött. 
A szerződés szerint megállapított földhasználati díjat a Kft. éves szinten 
rendesen megfizeti.A bobpálya által elfoglalt területen van egy kiszolgáló épület 
508 m2-es területtel, amelynek az ingatlan-nyilvántartásba önálló 
felépítményként történő feltüntetését kérte a MIBOB Kft. A Kft. a tapolcai 
bobpályát részben hitelből valósította meg és a Lillafüredre tervezett pályának 
is egy része ugyanazon bank hitelfinanszírozása keretében valósulna meg. A 
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Bank számára a további hitelezéshez szükséges, hogy a tapolcai bobpálya 
kiszolgáló épülete önálló ingatlanként feltüntetésre kerüljön. 
Ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a változás átvezethető legyen, 
szükséges az Önkormányzat és a MIBOB Kft. között fennálló szerződés 
módosítása. A módosítás szövegét tartalmazza a sürgősségi előterjesztés, 
melynek lényege, hogy az önkormányzat hozzájárul a felépítmény önálló 
bejegyzéséhez, de amennyiben a szerződés bármely okból megszűnik, a kft. 
köteles 90 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani, azaz elbontani az 
épületet, töröltetni a felépítményt és arra vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan-
nyilvántartásból. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az 
Önkormányzat jogosult elbontani az ingatlant a Kft. költségére és a Kft. külön 
nyilatkozatban hozzájárul a földhivatali eljárási cselekmények végrehajtásához. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az ÉMOP keretében meghirdetett, 

az Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járó beteg 
szakellátás korszerűsítése tárgyában 
elnyert pályázati összeg kiegészítésére  

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért 

Közalapítvány, a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány, valamint a 
Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Miskolci Városi Ügyészség működés-felügyeleti 
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által alapított Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása és az ügyészség által megjelölt határidő betartása 
szükséges. A Közalapítványok Alapító Okiratainak egységes szerkezetbe 
foglalása és az időközben feltárt hiányosságok megszüntetése miatt a Miskolc 
Város Közoktatásáért Közalapítvány valamint a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okiratait is módosítani kell. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények Miskolc Városi 
Diáksport Szövetségéhez való csatlakozás 
lehetőségére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A IV-39/13.340/2008. sz. önkormányzati határozattal elfogadott 
Miskolc Város II. Testnevelési és Sportkoncepciójának II. 1.5. pontja alapján 
Miskolc városban a diáksport élet irányítója, koordinálója a Miskolc Városi 
Diáksport Bizottság, mely 1987-ben alakult. 
Eddig ez a társadalmi szervezet jogilag be nem jegyzett formában működött, a 
2009/2010-es tanév kezdetétől viszont jogilag bejegyzett szövetségként 
működő egyesületként kívánnak tovább működni. 
Mivel a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási 
intézmények nem központi közszolgáltató költségvetési szervek, ezért az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. §. (1) bekezdése 
alapján kizárólag az irányító szerv előzetes engedélyével hozhatnak létre 
társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhatnak társadalmi szervezethez.  
Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzati fenntartású 
oktatási intézmények csatlakozhassanak a megalakuló Miskolc Városi 
Diáksport Szövetséghez. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Az előterjesztés első ránézésre formai módosításnak tűnik. 
Kérdése, létezik-e már ez a Diáksport Szövetség. A diáksport támogatása elég 
hányatott sorsú a városban. Nem mindegy, a 20 millió Ft-ot hogyan használják 
fel. Jelenleg a bizottság a Szabadidőközpont szervezeti keretei között működik. 
Ezen változtatnak a jövőben?  
 
Bartha György: 25 millió Ft az az összeg, amelyet éveken át a diáksportra 
fordított Miskolc. Egy évben volt 15 millió Ft. Idén már 23 millió Ft ez az összeg. 
Ez a szövetség még nem alakult meg. Az iskolák megvárják a Közgyűlés 
döntését. Nem lát abban rosszat, ha egy szövetség saját maga bonyolítja 
sorsát. Eddig a testnevelő tanárok, szakág vezetők munkájuk mellett 
működtették a diáksportot. Nélkülük nem működött volna a diáksport. Valóban 
voltak személyi villongások a Szabadidőközpont vezetése és a Diáksport 
Tanács vezetése között. Szeptember 1-jétől új tanév indul, ezért kellett az 
előterjesztést sürgősséggel behozni. Korábban nem volt szerződés, a hézag 
megszüntetésére az ÁSZ is felhívta figyelmüket.  
 
Szebeni Péter: A diáksport nem olyan színvonalú, mint amilyet szeretnének. 
Innen indult a kezdeményezés, hiszen nem volt ösztönző az iskolák számára, 
hogy diáksport tevékenységet folytassanak. A részt vevő tanárok óraszám 
kérdése állandó probléma. A helyettesítés sem megoldott. A lényeg minél több 
pénzt fordíthassanak a diáksportra. Előfordult, hogy az országos döntőre nem 
kapott finanszírozást egy iskola a diáksport keretből. Ez tarthatatlan állapot. Az 
önállósodástól a hatékonyságot is várják, hiszen így nem a 
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Szabadidőközponton keresztül történik majd a felhasználás. Egy főállású 
alkalmazott marad, a főtitkár, tehát a működés ugyanannyiba fog kerülni. 
Helyileg a MISI-hez lesz integrálva az új szövetség, a MISI fogja a könyvelést 
vinni.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az előterjesztés része annak a koncepciónak, 
amelyet szeptember 1-jétől szeretnének megvalósítani a diáksport területén. 
Fontos elemnek tartja az úszásoktatást. A mindennapos testmozgás 
lehetőségét valamennyi tanulónak meg kell adni.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati intézmények 

felújítására benyújtott pályázatok 
önrészének módosítására  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. 
évben pályázatot írt ki Decentralizált Helyi Önkormányzatok Fejlesztéseinek 
támogatására céllal, melyre Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 db 
pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázatok tartalmilag, műszakilag, 
formailag megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A benyújtott pályázatok 
közül forráshiányában a kiíró 2 pályázatunkat részesítette támogatásban, 1 
pályázat elutasításra került.  
A nyertes pályázatok a következők: 
 József úti óvoda fejlesztése;nyílászárók cseréje, elektromos rekonstrukció  
 Belvárosi óvoda fejlesztése; nyílászárók,- és udvari játszóeszközök 
cseréje 
Az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása után megtartott 
eredményhirdetésen a nyertes pályázó a pályázati költségvetésben tervezett 
áraktól eltérő áron vállalta az felújítási munkák elvégzését. 
A pályázati kiírás értelmében a magasabb kivitelezői árajánlat esetén a többlet 
költségeket, valamint a 2009. július 1-jétől életbe lépő ÁFA mértékének 
emelkedését a támogatottnak kell viselni, a támogatás összege nem változik.   
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Az, hogy a támogatás nem változik, egyértelmű, de az 
önrészben van emelkedés. A József úti óvoda esetében az történt, hogy a 48 
millió Ft-os bruttó összeg helyett egy vállalkozás 16 millió Ft-tal drágábbért 
tudja ezt megvalósítani.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Nagy László 
úrnak, a MIBERSZOLG Kft. ügyvezetőjének, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Nagy László: Annak idején, amikor a városüzemeltetési osztály a pályázatot 
beadta, lóhalálában dolgozott. 3 évvel ezelőtti költségvetésekkel dolgoztak, 
amire a 25 % Áfa még rájön.  
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--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat felújítására benyújtott 
pályázatok önrészének biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 
idén is pályázatokat nyújtott be az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz útburkolat felújítások támogatásának elnyerésére. 
A 2009. évi benyújtott útfelújítási pályázatok között döntően olyan utcák 
felújítása szerepel, amelyek az induló villamos projekt idején „menekülő útként” 
szerepelhetnek. A 11db pályázat összes költsége 444 MFt, amely 222 MFt 
önerő mellett 222 MFt támogatással valósulhat meg.   
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat felújítására benyújtott 
pályázatok önrészének biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Miskolc Városi Sportiskola legfontosabb 
feladata az, hogy nevelje és képezze a sport utánpótlást városunkban. Az 
úszás a kiemelten támogatott sportágak közé tartozik. A Sportiskola úszó 
sportszakága számára szakmailag fontos lenne, ha a kötelező 
úszásoktatásban részt vevő gyermekek közül a legtehetségesebbek 
kiválasztása közvetlenül valósulhatna meg. 
Szakmai és gazdasági szempontok alapján is indokolt, hogy ugyanaz az a 
gazdasági társaság működtesse a diósgyőri Városi Uszodát, melynek feladata 
az úszásutánpótlás nevelése, valamint a közvetlen és hatékony utánpótlás 
válogatáshoz is alapot nyújtó kötelező úszásoktatás is ott valósul meg. 
Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a kötelező úszásoktatás 
szakfeladatát 2009. szeptember 1-jétől a Sportiskola lássa el, valamint arra, 
hogy a diósgyőri Városi Uszoda a Sportiskola üzemeltetése alatt működjön. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A témát fontosabbnak tartja annál, hogy sürgősséggel 
tárgyalják, ráadásul úgy, hogy reggel került kiosztásra az anyag. Kinek derült ki 
ilyen későn, hogy szeptemberben kezdődik az oktatás? A gyermeke is úszni 
tanul ezért gyakran jár úszásoktatásra így az érintetteket is volt alkalma 
megkérdezni a témáról, de senki nem tud semmit, csak kósza hírek terjednek. 
Nem hiszi alaposan kidolgozott az az anyag, amelyet reggel osztanak ki. A 
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Városi Uszoda átkerülne a MISI-hez a Szabadidőközponttól. Ha 
intézményfenntartói oldalról nézik, nem logikus. Amiről kellene beszélni az nem 
szerepel az anyagban. Végre épül az új uszoda Miskolcon. Ebből is látszik, 
több sebből vérzik az előterjesztés. Nem lenne ideológiai különbözőség, de ha 
nem tekintik az ellenzéket partnernek, akkor nem születhet konszenzusos 
döntés.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Ő maga az a személy, aki nem tudta, hogy 
szeptember 1-je szeptember 1-jén kezdődik. Tájékoztatja a testületet, hogy 
valamennyi érintett bevonásával az úszásoktatás megreformálása érdekében 
április óta legalább 20-25 alkalommal tárgyaltak. Az utolsó ilyen egyeztetésen 
az igazgatók, óvodavezetők bevonásával szondázták, hogy lehet-e korábban, 
esetleg óvodás korban megkezdeni az úszás oktatását. A Szabadidő Központ 
intézmény, a MISI gazdasági társaság, annak minden előnyével.  
 
Szebeni Péter: Már a télen megkezdték a felkészülést a változásra. Az uszoda 
építéssel kapcsolatban felmerült, hogy a MISI Kft. legyen az uszoda 
üzemeltetője. Megnézték más városokban hogyan csinálják. Kiderült, akkor éri 
meg a működtetés, ha több intézmény kapcsolódik össze. Ugyanazzal a 
csapattal például több intézmény karbantartását, gépészeti felügyeletét, 
takarítását költséghatékonyan lehet megvalósítani. A gazdasági rész is azonos, 
tehát ezen a területen is előnyös az összevonás. A városi versenyuszodát így a 
diósgyőri uszodával együtt lehetne kezelni. Egyébként a MIBERSZOLG Kft. az 
építtetője a versenyuszodának. Nem lehet a MISI Kft-t kijelölni, a pályázatását a 
MIBERSZOLG Kft. végzi majd. Már most megvannak azok az emberek, akik a 
működési feltételekhez igazodva a működtetést át fogják látni. Az átállás 
zavartalan lesz. A dolgozók nem közalkalmazottként, hanem munkaszerződés 
alapján dolgoznak majd. 
Az úszásoktatás több oldalon bevételt jelent az ezzel foglalkozóknak, a kötelező 
és magán úszás egyaránt bevételi forrás. Az elmúlt években kialakult 
megállapodás értelmében 10 éves korig a MISI, 10 éves kor felett a Klub 
Lagúna oktat. Mindkét szervezetet bevonták az egyeztetésbe.  
Céljuk a gyermekek biztos vízi jártasságának megteremtése.  
 
Bartha György: A két nagyobb gyermeke most végezte el a tanfolyamot. Őt is 
megkérdezték az oktatók, mi lesz. Az ott dolgozóknak is vannak főnökeik, a 
folyamat több egyeztetésen ment keresztül. Azt gondolja, ilyen esetekben a 
vezetőknek kell a dolgozókat tájékoztatni.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
16. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 

1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati 
lakás helyett cserelakás biztosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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17. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 
1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati 
lakás helyett cserelakás biztosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A 2009. májusi Közgyűlés a szükséges 
szavazati többség hiányában érdemben nem döntött az intézményvezetői 
álláshely betöltéséről, ezért újabb pályázati kiírás szükséges. 
A magasabb vezetői megbízás pályázat útján történő betöltéséig az 
intézményvezetői feladatok ellátására az intézmény igazgatóhelyettese 
számára megbízás adható. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szűcs Tamás: Ügyrendi javaslata a Fidesz frakció nevében, az előterjesztést 
ebben a formájában vegyék le az ülés napirendjéről, hosszabbítsák meg a 
jelenlegi, ideiglenesen megbízott igazgató megbízatását addig amíg jogilag és 
szervezetileg körbe nem járják a két intézmény szétválasztásának megoldását. 
Ezt követően a két intézmény élére külön pályázatot kell majd kiírni. A két 
intézmény szétválasztását támasztja alá a beiskolázási számok és az is, hogy 
ez esetben ment legnehezebben az integráció. Utal arra, az előző Közgyűlésen 
nem sikerült eldönteniük melyik pályázót bízzák meg az intézmény vezetésével.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 14 igen, 22 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította.  
 

Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
18. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 
beosztásának betöltésére történő 
pályázat kiírására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A 2009. májusi Közgyűlés döntött Szaszkó Zoltán Városi 
Tűzoltóparancsnok vezetői beosztásból 2009. június 30. napi hatállyal történő 
felmentéséről. A megüresedett parancsnoki beosztás betöltésére pályázat 
kiírása szükséges. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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19. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 
lillafüredi ingatlancsoportjához 
csatolandó további ingatlanrészek 
értékesítésére és a korábbi vonatkozó 
döntés módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. – mint az egykori laktanya 
együttes nagyobb részének vevője – fejlesztési céljainak megvalósításához 
további földterület vásárlásának igényét jelezte, mellyel így a fejlesztési terület 
egésze kerülne birtokába. A szállodalánc kérése a MÉSZ vonatkozó előírásai 
szerint teljes mértékben kielégíthető, így az előterjesztés a szóban forgó 2048 
m2-es terület értékesítéséről szól.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: Kérdése, lesz-e parkoló a Zalka Máté laktanyához tartozó 
ingatlancsoportban. Nehezen érthető számára, hogy miért nincs garancia a 
parkoló megépítésére. Mindenki előtt ismert Lillafüred parkolási problémája.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Jirkovszky 
Tamás úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Jirkovszky Tamás: A korábbi értékesítési eljárás során két ingatlant 
értékesítettek, a Zalka Máté laktanya területe az egyik, a vele szemben 
található volt sportterület a másik. A Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. a 
beruházás megvalósítását parkoló létesítésével tervezi a sportterületi részen. A 
fejlesztés keretében a libegő induló állomását is itt valósítanák meg.  
 
20. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5-ös számú déli 

iparterület ipari parki cím elnyerésére 
irányuló pályázatára 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciójában célul 
tűzte ki a város, a térség egészséges gazdasági struktúrájának kialakítását, a 
gazdasági hatékonyság, jövedelemtermelő-képesség erősítését, az új 
gazdaságot meghatározó technológiák elterjesztését, az innováció- és a 
versenyképesség kialakulásának elősegítésével.  
Ehhez járulhat hozzá a Miskolc 5-ös számú déli iparterületre vonatkozó, 
ipari parki cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtása. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Az ötlettel egyetért. A határozati javaslat több pontja 
érthetetlen számára. Az 1. pont kezelhetetlen szerinte, hiszen nem sok értelme 
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van. A 3. pontban az szerepel, hogy be kell adni egy pályázatot. Milyen anyagi 
feltételek vonatoznak erre a pályázatra?  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Jirkovszky 
Tamás úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Jirkovszky Tamás: Két fontos feltétele van a pályázatnak: a területen legalább 
5 működő vállalkozás és minimum 100 fős foglalkoztatás legyen. Ezeket az 
előterjesztésben nem tudták szerepeltetni, a tárgyalások még folyamatban 
vannak, előre nem tudja garantálni, hogy a vállalkozások adnak-e végleges 
szándéknyilatkozatot anyagi feltétel nincs, 50.000 Ft befizetési kötelezettség 
van.  
 
Polgármester: Az 1. pont elhagyásával egyetért. Kéri előterjesztőiként kezelni 
ezt a javaslatot.  
 
21. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Piac Zrt. részére 

nyújtandó részvényesi kölcsönnel 
kapcsolatos döntések meghozatalára, 
valamint FB tag választására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az MSZP frakció nevében tárgyalási szünetet rendel el. 
 

--- szünet után --- 
 

Polgármester: A Közgyűlés 2006-ban döntött arról, hogy az IKERON Zrt-vel 
mint magánbefektetővel közös gazdasági táraság keretében üzemelteti és 
fejleszti tovább a Búza téri piacot. A Miskolci Piac Zrt. létrejött a Vásárcsarnok 
megújult formájában működik. 
Az első üzleti évben a bérleti jog értékesítéséből származó bevétel, valamint a 
beruházáshoz felvett bankhitel kamat terhének megnövekedése miatt jelenleg a 
társaság működőképessége veszélybe került. A többségi tulajdonos kéri az 
önkormányzatot, hogy a pénzügyi likviditás megteremtése érdekében tagi hitelt 
nyújtson. FB tagnak javasolja Leleszi István, Papszer u. 44. sz. alatti lakost. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Nem érti, miért ma reggel 
került kiosztásra ez az előterjesztés. Másfél hónappal ezelőtt a piac ügyében 
kérdéssel fordult Polgármester úrhoz. Több vállalkozó azzal kereste meg, hogy 
komoly kifizetetlen számlák vannak a piac beruházással kapcsolatban. Válasz 
nem érkezett. A mostani előterjesztésben erről egy mondatot sem olvasott. 
Kérdése, miért. A Miskolc Piac Zrt-ben 33%-os tulajdonos az önkormányzat. Mit 
csináltak a város képviselői az elmúlt egy évben ebben a társaságban? 130 
milliónyi kifizetetlen számla van tudomása szerint, amellyel a beruházó-
kivitelező tartozik a miskolci vállalkozók felé. Úgy tudja, a vállalkozók petíciót 
nyújtottak be Polgármester úrhoz, amelyben komoly szankciókat helyeztek 
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kilátásba, ha jogos igényeiket nem elégítik ki. Úgy néz ki csőd közeli 
vállalkozással állnak szemben és az előterjesztésben erről szó sem esik.  
 
Polgármester: Az önkormányzat a Piac Zrt-ben tulajdonostárs. A beruházás 
egészét a nagyobbik tulajdonostárs, az IKERON végezte kezdettől fogva. A 
gazdasági válság, amire már sokszor hivatkoztak, a hitelfelvételi lehetőségeket 
beszűkítette. A piac működésével kapcsolatban is jelentős gondok merültek fel. 
A gondok egyik fele az Ikeron és a kivitelezők közötti szerződések, a másik fele 
az önkormányzat tevékenykedése a Piac Zrt-ben. Jelentős kintlévőség 
halmozódott fel. A városnak a kintlévőségből a mindennapi működést gátló 
részre kell gyors választ adnia. A lényeg a piac jelenlegi működésének 
fenntartása. 
Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
22. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. ingatlan 

tranzakcióinak tulajdonosi jóvá-
hagyására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 

 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Ügyrendi javaslata zárt ülésen tárgyalják a 
napirendet. A MISEK Kft. gazdasági érdeke is ezt kívánja.  
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot.  
 

A Közgyűlés 33 igen, 3 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

 
Polgármester: Zárt ülést rendel el. 
 

--- Zárt ülés után. --- 
 

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

Orosz Lajos alpolgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk 
tárgyalása következik.  
 
Dr. Kovács László: A felsőhámori temetőben egy lépcsősort építetett a 
választókerületi alapja terhére, amely Herman Ottó sírjához vezet. A temetőben 
található négy elszáradt fenyőfa, amelyek veszélyeztetik a sírokat, hiszen 
bármikor kidőlhetnek. A kivágás engedélyeztetését elkezdte, jelenleg az Építési 
Osztályon jár az ügy. Kérése gyorsítsák meg a kivágás engedélyezését, mielőtt 
a fák rádőlnének a sírokra. 
Felsőhámor jelentős turisztikai központ, korábban az autóbuszok behajtása tilos 
volt a körútra. Jelenleg, ha egy busz behajt a felsőhámori körútra, gyakorlatilag 
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elzárja a forgalmat. Kéri, legalább egy tábla kihelyezésével tiltsák meg az 
autóbuszok behajtását.  
A Csóka utca 28-30. sz. közötti szakaszra tavaly a Városgazda Kht-vel közösen 
kihelyeztek több oszlopot, amelyek a behajtást teszik lehetetlenné. Sajnos az 
egyik éjjel ezeket az oszlopokat kidöntötték. Kéri, nézzék meg milyen jogi 
lehetőségek vannak arra, hogy ezen a szakaszon az autós közlekedést 
megtiltsák. Még egyszer nem kíván a választókerületi alapja terhére erre a célra 
pénzt fordítani. A lakosok egyébként levélben fordultak Polgármester úrhoz 
ebben a témában.  
A Hámori tó erdő felőli részén a sétány igen szemetes. Természetesen a 
szemétszállítás működik, de úgy látszik nem elég gyakran. Fényképekkel 
illusztrált levelet ad át Polgármester úr részére. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
környező országokban nem igazán jellemző ez a szemetelés, amit hazánkban 
tapasztalhatunk. 
 
Nyírő Pál: A tüdőszűrő volt épületéről igen sokat beszéltek az elmúlt 
időszakban. Helyszíni bejárás után sikerült a tulajdonos nevében eljáró személy 
felderítése és megkeresése. Kéri a Közterület-felügylet és a Hatósági Osztály 
munkatársait a szükséges intézkedéseket, esetleges büntetéseket 
haladéktalanul tegyék meg. Bontási kérelmet is beadtak egyébként.  
 
Sebestyén László: Több olyan témáról szól, ami visszatérő, de sajnos 
előrelépést az elmúlt időszakban nem tapasztalt. Az Árok utcai buszfordulóval 
kapcsolatban is többször szólt. Áprilisban azt a választ kapta, hogy az új tervek 
beadási határideje egy héttel később jár le és megkezdődhet a kivitelezés. A 
lakosság aláírásgyűjtésbe is kezdett, mert nem szeretnék már továbbnyelni a 
port. Nem érti, miért nem képes az önkormányzat egy 500m2-es területet 
megvásárolni és leaszfaltozni. Ha másképp nem megy, legalább az aszfaltozást 
meg kell lépni, a többi a jogi útra tartozik.  
A Mátyás király úti és a Kőporos játszótereket már tavaly át kellett volna adni. A 
mai napig nem készültek el a játszóterek. Jó volna a MIBER Kft-n keresztül 
megvalósítani a kivitelezést.  
A régi tüdőszűrő épületével kapcsolatban nem annyira optimista, mint Nyírő Pál 
képviselőtársa. Az ingatlan lepusztult, csövesek, hajléktalanok költöztek be. Az 
épületet vagy lebontani, vagy hasznosítani kellene, amíg van mit, hiszen ami 
mozdítható volt, azt már rég szétlopták. 
A kátyúkkal kapcsolatban elmondja sokat fordított a fejlesztési alapból erre a 
célra. A Csermely, Felmező, Forrásvölgy utak kátyúzását már többször kérte, 
mivel ezek az utcák járhatatlanok a korábbi csatornázási munkálatok 
eredményeképpen.    
A Feszty Árpád utca lakói ivóvíz témában 2000. október 2-án jelentkeztek a 
Városgazdánál, de 9 éve nem történt semmi.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
mai magyar jogrend nem teszi lehetővé, hogy csak úgy megvásárolják a 
területet. 
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Zámbó Tiborné: Komlóstetőn, a Puskin utcában a sínek mellett komoly 
probléma adódott, nevezetesen az aszfalt megsüllyedt, az autósok, buszok is 
csak nehezen tudnak közlekedni. Kéri a javítást mielőbb megtenni.  
A balesetveszélyes játszóeszközöket kéri lebontani addig is, amíg az új 
játszóterek megvalósulnak.  
Pénteken Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrral közösen a volt SZTK 
épületében egészségnapot szerveznek. Minden érdeklődőt szeretettel hív és 
vár.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap. Kivizsgáltatja milyen gyors megoldás lehetséges a Puskin utca 
problémájára. 
 
Lenártek András: A Szent István Közösség Ház parkjánál folyó járdaépítéssel 
kapcsolatban lakossági megkeresés érkezett, miszerint a járdából 20 méter 
hiányzik. Kéri, ha ez igaz, Polgármester úr a tervezési, vagy kivitelezési hibát 
korrigáltassa. 
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Hegedűs Andrea: Szirmán, a Hősök emlékművénél virággúlákat rongáltak 
meg. Kéri, hogy a ledöntött gúlákat helyreállítani és a virágokat pótolni.  
A Berekkerti sétány két közúti szigete közül csak az egyiket rakták rendbe. Kéri 
a másik, gazos szigetet is kitisztítani, a hiányzó virágokat pótolni.  
Kéri a lakosság türelmét az Erkel Ferenc utca járdaépítési munkálatai alatt.  
A játszóterek közelében javasolja ivó kutak kialakítását.  
 
Polgármester: Ha valaki látta, ki borogatta fel a gúlákat, legalább képviselő 
asszonynak szóljon. Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül 
választ kap. 
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Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 

2. napirend tárgya: Javaslat a 2008. évi ÖKO-PROGRAM pályázat 
meghosszabbítására 
 

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról 
elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány nem érkezett. 
 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
megalkotta a 18/2009. sz. 
rendeletét a távhővel ellátott 
lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályo-
zására és mérésére alkalmas 
eszközök beszerelése támo-
gatásának 2008. évi pályázati 
feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/    
szóló 49/2008. (XII.22.) sz. 
rendelettel módosított 
12/2008 (III.12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat egyes üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló rendelet megalkotására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztés A.) és B.) variációt tartalmaz. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.  
Kéri, először szavazzanak az A.) változatról. 

 
A Közgyűlés 39 igen, 1 nem, 0 
tartózkodó szavazatot (nem 
szavazott: 5fő) adott az A.) 
változatra.  

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az B.) változatról. 

 
A Közgyűlés 0 igen, 40 nem, 0 
tartózkodó szavazatot (nem 
szavazott: 5 fő) adott az B.) 
változatra.  
 

Polgármester: Bejelenti a fenti szavazások alapján a Közgyűlés az A.) 
változatot fogadta el. A rendelet-tervezetről történő végszavazás következik. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak. 
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.A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
megalkotta az egyes üzletek 
éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló 19/2009. sz. 
rendeletét. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 

alkalmazásáról szóló 22/2000. (V. 8.) számú rendelet 
módosítására 

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

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
20/2009. sz. rendeletét a 
gépjármű elindulását gátló 
kerékbilincs alkalmazásáról 
szóló 6/2001. (III.5.) számú, 
14/2008. (IV.24.) számú 
önkormányzati rendeletekkel 
módosított 22/2000. (V.8.) 
számú rendelet 
módosításáról. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a települési folyékony hulladék gyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező 
közszolgáltatás ellátására, a Közszolgálati szerződés 
megkötésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet-tervezetről és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító 
indítvány nem érkezett.   
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 39 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
21/2009. sz. rendeletét a 
települési folyékony hulladék 
gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi 
közszolgáltatásról. 
 

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

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

V-106/31.657/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás 
ellátására szóló Közszolgáltatási Szerződés megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a települési 
folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatás ellátására szóló Közszolgáltatási Szerződés 
megkötésére és az ehhez kapcsolódó rendelet megalkotására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 1. sz. melléklet szerinti 
Közszolgáltatási Szerződés megkötését Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a MIVÍZ Kft. között, felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására.  
 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MIVÍZ Kft. 
Határidő:   azonnal 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a „lakások bérletéről” szóló 25/2006. (VII. 12.) 

számú rendelet módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet-tervezetről kell szavaznia 
a Közgyűlésnek. Módosító indítvány nem érkezett.   
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 40 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
22/2009. sz. rendeletét a 
lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII. 12.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város rendkívüli 
levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervének 
felülvizsgálatára 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
23/2009. sz. rendeletét a 
szmogriadó-tervről.  
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

8. napirend tárgya:  Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. 
(IX. 29.) sz. rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítványt – az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott rendelet) – a 
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság nyújtott be, valamint két módosító 
indítvány a Fidesz frakció részéről is érkezett. 
Szavazásra teszi fel a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító 
indítványát. 
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
A lakossági bérletre jogosult magánszemély bármely általa használt 1 db 
gépkocsira megvásárolhatja azt, függetlenül attól, hogy saját tulajdonában van 
a jármű vagy egy vállalkozás vagyonát képezi.  

 
A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
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Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció 1. sz. módosító 
indítványát. 
 
A Fidesz frakció 1. sz.  módosító indítványa: 
 
A rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

Az óvodák és bölcsődék bármely bejáratától számított 200 méteres közúti 

(közterületi) távolságon belül a parkolóhelyek munkanapokon reggel 8 – 9.30 

óráig, valamint 15.30 – 17 óráig díjmentesen vehetőek igénybe. 

 
A Közgyűlés 14 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció 2. sz. módosító 
indítványát. 
 
A Fidesz frakció 2. sz.  módosító indítványa: 
 
A rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

Az 1990. évi IV. törvény alapján bejegyzett egyházak vallásgyakorlására 

szolgáló egyházi létesítményeinek bármely bejáratától számított 200 méteres 

közúti (közterületi) távolságon belül a parkolóhelyek vasárnap reggel 7 órától 

délután 13 óráig díjmentesen vehetőek igénybe. 

 
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. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
24/2009. sz. rendeletét  a 
fizető parkolási rendszerről 
szóló többször módosított 
31/2004.(IX. 29.) számú 
rendelet módosításáról. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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9. napirend tárgya:  Javaslat a védőnői szolgálat struktúrájának 
módosítására és továbbfejlesztésére, illetőleg a 
miskolci területi védőnői  és iskola, ifjúság-
egészségügyi körzethatárok megállapításáról és 
fejlesztéséről szóló 50/2005. (XI. 24.) számú rendelet 
módosítására 

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

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
25/2009. sz. rendeletét  a 
miskolci területi védőnői és 
iskola-, ifjúság-egészségügyi 
körzethatárok 
megállapításáról és 
fejlesztéséről szóló 50/2005. 
(XI.24.) számú rendelet 
módosításáról. 
 

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

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

V-107/31.661/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Védőnői szolgálat struktúrájának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a védőnői 
szolgálat struktúrájának módosítására és továbbfejlesztésére illetőleg a miskolci 
területi védőnői és iskola-, ifjúság-egészségügyi körzethatárok megállapításáról 
és fejlesztéséről szóló 50/2005.(XI.24.) számú rendelet módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat keretében működő  
- 3. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097795 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097793, 050097794, 050097796 és 
050097797 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező védőnői körzetek vegyék át.  
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- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097798 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097834 és 050097797 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át.  
 
- 6. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097400 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097820 és 050097821 és 
050097823 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 8. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097401 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097799 és 050097431 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 8. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097913 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097799 és 050097431 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 12. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097403 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097806 és 050097805 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 13. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097816 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097817 ÁNTSZ engedély számmal 
rendelkező körzet vegye át. 
 
- 14. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097818 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097819 ÁNTSZ engedély számmal 
rendelkező körzet vegye át. 
 
- 26. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097840 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097839 ÁNTSZ engedély számmal 
rendelkező körzet vegye át. 
 
- 20. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097830 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097829 ÁNTSZ engedély számmal 
rendelkező körzet vegye át. 
 
- 22. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097406 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097831 és 050097832 és 
050097833 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 

 77 



- 27. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097835 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097842 ÁNTSZ engedély számmal 
rendelkező körzet vegye át. 
 
- 28. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097844 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097841 és 050097837 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 31. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097855 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097854, 050097856, és 050097876 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 32. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097850 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097411, 050097851, és 050097852 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
- 42. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097870 ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097867 és 050097868, ÁNTSZ 
engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
  
2.  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat keretében működő 15 fő területi védőnő – a védőnői 
körzetek megszüntetésével összefüggésben – főállású iskolavédőnőként 
kerüljön tovább foglalkoztatásra, amelynek következtében – Pereces, Szirma és 
Hejőcsaba általános iskoláinak kivételével – Miskolc Megyei Jogú Város 
valamennyi általános iskolájában főállású iskolavédőnői feladatellátás 
valósuljon meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
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3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálatnál egy területi védőnői álláshely megszűntetésre 
kerüljön. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
 
4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat 3 fő főállású iskolaorvost megbízási jogviszony 
keretében foglalkoztasson az egészségbiztosító által fedezett finanszírozás 
terhére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
    Főosztály 
 
5. A Közgyűlés felkéri az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
igazgatóját, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felé a 
működési engedélyek módosításhoz és a Regionális Egészségbiztosítási 
Pénztár felé az új finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
   Közoktatási és Kulturális Főosztály 

 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
10. napirend tárgya:  Javaslat a Selyemrét Településrészi Önkormányzat 

létrehozására 
 

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító 
indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett, melyet előterjesztőiként befogad, 
így erről külön szavazni nem kell.  
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
A Rendelettervezet 1§-a az alábbiak szerint változik: 
 
(1) Az SZMSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi, 19. ponttal: 
 
Selyemrét Településrészi Önkormányzat 
Tagjainak száma: (6 fő) 7 fő 
 
A határozati javaslat első része az alábbiakra módsul:  
 
Tagjainak száma: (6 fő) 7 fő 
  
Elnök: Kovács Józsefné   (Lakcíme: Miskolc, Kassai út 74.) 
 
Tagok: 
 Lenártek András   (Lakcíme: Miskolc, Meggyesalja u. 61.) 
 Rózsahegyi Zsuzsanna  (Lakcíme: Miskolc, Selyemrét u. 34. ¼.)  
 Dudás Józsefné   (Lakcíme: Miskolc, Selyemrét u. 34. 2/3.) 
 Szabó Krisztián   (Lakcíme: Miskolc, Harmat u. 6. ) 
 Balog Attila    (Lakcím: Miskolc, Harmat u. 8.)  
 Molnár Miklós  (Lakcíme: Miskolc, Baross G. u. 14. II/3.) 

 
 
Polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
26/2009. sz. az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III.07.) rendelet 
módosításáról (a Selyemrét 
Településrészi Önkormányzat 
létrehozása). 
 

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

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-108/31.662/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:   Selyemrét Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Selyemrét 
Településrészi Önkormányzat létrehozására” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Selyemrét Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint határozza meg. 
Tagjainak száma: 7 fő 
Elnök: Kovács Józsefné  (Lakcíme: Miskolc, Kassai út 74.) 
Tagok: 
 Lenártek András    Miskolc, Meggyesalja u. 61. 
 Rózsahegyi Zsuzsanna   Miskolc, Selyemrét u. 34. ¼. 
 Dudás Józsefné    Miskolc, Selyemrét u. 34. 2/3. 
 Szabó Krisztián    Miskolc, Harmat u. 6.  
 Balog Attila     Miskolc, Harmat u. 8. 
 Molnár Miklós   Miskolc, Baross G. u. 14. II/3. 
 
2.) A Közgyűlés a Selyemrét Településrészi Önkormányzat működéséhez 
szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
időarányosan biztosítja, az előirányzatok rendezésére a költségvetés 
korrekciója keretében kerül sor. 
 
Felelős:   Jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
11. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
programjára vonatkozó önkormányzati rendelet 
módosítására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
27/2009. sz. rendeletét a 
Miskolc vállalkozás-
fejlesztési és befektetés-
ösztönzési programjáról 
szóló 32/2008. (XI. 26.) számú 
rendeletének módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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12. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. 
határozat módosítására (I. fejezet 7. 8. pont) 

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

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

V-109/31.664/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési 
tervének 2007-2013 felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat 
módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.  A Közgyűlés az óvodák esetében a 2009/2010-es tanévben indítható 
csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi.  
 
 

 
Intézmény 

II-
32/31.223/2009.sz. 
határozat szerint 
eng. csop. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2009/2010-
ben indítható
csop. száma 

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

 
20 

 
+1 

 
21 

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

 
24 

 
+ 1 

 
25 

 
Felelős:     Polgármester  
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
 
 
2. Az óvodák esetében az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. 
nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi. 
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Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés) 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Avas és környéke  
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 

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

41 29 70 - - - 41 29 70 

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

47 39 86 - - - 47 39 86 

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

25 19 44 - - - 25 19 44 

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

27 21 48 - - - 27 21 48 

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

23 17 40 - - - 23 17 40 

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

41 30 71 + 2 + 1 + 3 43 31 74 

Összesen 204 165 369 + 2 + 1 + 3 206 166 372 

 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Serház u. 1.) 
 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés) 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Belváros Diósgyőr  
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 
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Nyitnikék Óvoda 
~ Kacsóh P. u. 8. 
~ Vadász u. 2. 

28 26 54 - - - 28 26 54 

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

39 28 67 - - - 39 28 67 

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

45 35 80 - - - 45 35 80 

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

53 42 95 2 + 1  +3 55 43 98 

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

49 35 84 + 3 +  1 + 4 52 36 88 

Összesen 214 176 390  + 5   + 2 + 7 219 178 397 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
3.  A Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
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. 
szo
ba 

Isk. 
otth.

Nap
k 

Otth.

Tan. 
szoba 

Isk. 
otth. 

Nap
k 

Otth 

Tan. 
szoba

Selyemréti Ált. 
Isk.  

6 6 1 +1 -1 - 7 5 1 

- József A.    1 2 1 - - - 1 2 1 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
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4.  Az általános iskolák esetében a 2009/2010. tanévben az alkalmazotti 
létszámot az alábbiak szerint engedélyezi. 
 
 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés) 
 

A 2009/2010.  tanévben 
engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Bársony J.Ált 
Iskola 
- 13. Sz. Hunyadi 
Mátyás Ált. Iskola 

73 37 110 - + 1 + 1 73 38 111 

Kazinczy F.Ált. és 
Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvű 
Isk. 
- Miskolctapolcai 
Általános Iskola  

68 24 92 - + 1 + 1 68 25 93 

Fazekas Ált. és 
Alapfokú 
Művészetokt. Int. 
- Istvánffy Gy. Ált. 
Iskola  

104 35 139 - + 1 + 1 104 36 140 

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

99 40 139 - + 1 + 1 99 41 140 

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

60 28 88 - - - 60 28 88 

10. Sz., Petőfi S. 
Ált. és Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Isk. 
- Rónai Ferenc 
Ált.és Magyar - 
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Isk. 

61 26 87 - - - 61 26 87 

Bem József Ált. 
Isk. és Alapfokú 
Művészetokt. Int. 
- Arany J.Ált. 
Iskola 

44 27 71 - + 1 + 1 44 28 72 
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21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra Ferenc 
Általános Iskola 

73 29 102 - + 1 + 1 73 30 103 

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

71 23 94 - + 1 + 1 71 24 95 

 
A II-32/31.223/2009. sz. 

közgyűlési határozat 
alapján 

Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés)

 

A 2009/2010.  tanévben 
engedélyezett 

alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Könyves Kálmán 
Ált. Isk és Alapfokú 
Művészetokt. Int. 
- Kaffka Margit Ált. 
Isk. és Alapfokú 
Művészetokt.Int. 

73 35 108 - + 1 + 1 73 36 109 

Szilágyi D.Ált. és 
Magyar-Angol  Két  
Tanítási Nyelvű Isk 
-   Görömbölyi Ált. 
I 
-   Gárdonyi  Ált. 
és Magyar - Angol 
Két Tanítási 
Nyelvű Isk. 

66 25 91 - + 1 + 1 66 26 92 

Bulgárföldi Ált. és 
Magyar - Angol 
Két Tanítási 
Nyelvű Isk. 
- Erenyői Ált.Iskola 

47 17 64 - - - 47 17 64 

Herman O. Ált. Isk 
és Alapfokú 
Művokt.Int. 
- Munkácsy Mihály 
Ált. és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Int. 

80 36 116 - + 1 + 1 80 37 117 

Avastetői Ált. 
Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Isk 
és Alapfokú 
Művészetokt. Int. 
- Széchenyi I. Ált. 
és Alapfokú Műv 
Iskola 

96 39 135 - + 1 + 1 96 40 136 
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Komlóstetői Ált. Isk 
- Fazola H. Ált. Isk. 

68 32 100 - + 1 + 1 68 33 101 

Éltes Mátyás 
Óvoda, Ált. Isk. és 
Egységes 
Gyógyped. 
Módszertani Int. 

76 53 129 - + 1 + 1 76 54 130 

Miskolci Egressy 
Béni-Erkel Ferenc 
Zeneiskola 
Alapfokú 
Zeneoktatási Int. 

67 12 79 - + 1 + 1 67 13 80 

Nevelési, Logopé-
diai és Pályavá- 
lasztási Intézet 

24 4 28 - - - 24 4 28 

Miskolc Városi 
Sportiskola  

- - - - - - - - - 

Összesen 1.250 522 1.772 -  + 14 + 14 1.250 536 1.786 

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

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 

alapján 

    Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés) 
 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Diósgyőri-
Vasgyári 
Szakképző Isk. 
és Kollégium 

89 98 187 - - 14 
+ 7 

-7 89 91 180 

Szemere 
Bertalan Szakk. 
Szakiskola és 
Kollégium 

108 112 220 - - 17 
+ 7 

-10 108 102 210 

Debreczeni  
Márton 
Szakk.Isk  

47 40 87 - + 1 +1 47 41 88 

Eötvös J. 
Építőipari, Műv. 
Szakk. Isk. és 
Koll 

100 64 164 - - 14 
+ 7 

- 7 100 57 157 
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Szentpáli  Ker.és 
Vendéglátó 
Szakk.és 
Szakisk. 

64 25 89 - - - 64 25 89 

Martin János 
Szakképző 
Iskola 

60 35 95 - - - 60 35 95 

Avasi 
Gimnázium 

61 42 103 - + 1 + 1 61 43 104 

Diósgyőri Gimn. 
és Városi 
Ped.Int. 

68 26 94 - + 1 + 1 68 27 95 

Földes Ferenc 
Gimnázium 

74 22 96 - + 1 + 1 74 23 97 

Herman Ottó 
Gimnázium 

72 34 106 - - - 72 34 106 

Zrínyi Ilona 
Gimnázium 

48 24 72 - - - 48 24 72 

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 

61 29 90 - + 1 + 1 61 30 91 

Baross Gábor 
Közlekedési és 
Postaforg Szakk. 

65 32 97 - + 1 + 1 65 33 98 

Bartók Béla 
Zeneműv. 
Szakk. 

48 8 56 - - - 48 8 56 

Berzeviczy  G. 
Ker.és 
Vendéglátói.Sza
kk 

52 19 71 - - - 52 19 71 

 
 

 
Intézmény 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 

alapján 

Létszámváltozás 
(csökkenés, emelkedés)

A 2009/2010. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Fáy András 
Közgazd. 
Szakközépiskola 

67 28 95 - - - 67 28 95 

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola 

77 34 111 - - - 77 34 111 

Gábor  Á. Műv. 
Isk. 
Szakközépisk 

61 20 81 - + 1 + 1 61 21 82 
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Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

51 11 62 - - - 51 11 62 

Kós K- Építőipari 
Szakközépiskola 

69 27 96 - + 1 + 1 69 28 97 

Karacs T. 
Középi. 
Leánykollégium 

17 33 50 - - - 17 33 50 

Központi 
Leánykollégium 

15 48 63 - - - 15 48 63 

Petőfi S. 
Középisk 
Fiúkollégium 

16 30 46 - + 1 + 1 16 31 47 

Összesen  1.437 855 2.292 - - 45 
+ 31 

 - 14 1.437 841 2.278 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 
6. Az intézményi karbantartás átszervezése  
 
A Közgyűlés engedélyezi az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző 
Iskolában, a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban és a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban – központi 
karbantartói részleg kialakítását. Ezzel egyidejűleg a fenti intézmények alapító 
okiratába bekerül alaptevékenységet kiegészítő tevékenységként a hozzájuk 
rendelt közoktatási intézmények karbantartási feladatainak ellátása  
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium (3520 Miskolc, Téglagyár u. 
1-2.) Belváros térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

József u. Bársony J. Ált. Iskola Diósgyőr-Vasgyári Szki. 
Brigád u. Mátyás k. u. Ált. Isk. Földes F. Gimnázium 
Aba u. Fazekas u. Ált. Isk. Herman O. Gimnázium 
Mátyás király u. Istvánffy u. Ált. Isk. Zrínyi Ilona Gimnázium 
Dózsa Gy. u. Szabó L. Ált. Isk. Andrássy Gy. Szki. 
Szent László u. Vörösmarty u. Ált. Isk. Bartók B. Szki. 
Serház u. Selyemréti Ált. Isk. Berzeviczy G. Szakképző 
Bársony J. u. József A. Ált. Isk. Bláthy O. Szki. 
Reményi u. Petőfi S. Ált. Isk. Kandó K. Szki. 
Vörösmarty u. Rónai F. Ált. Isk. Központi Leánykollégium 
Katowice Éltes M. Ált. Isk. Gábor Á. Szki. 
Kassai u. Tüskevár Ált. Isk.  
Hadirokkantak u.   
Vörösmarty u.    
Zsolcai kapu   
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Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3529 Miskolc, 
Ifjúság u. 16-20.)Avas térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

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

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

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

Andrássy u. 21. Sz. Ált. Isk. Debreczeni M. Szki. 
Kacsóh P. u. Móra F. Ált. Isk. Szentpáli I. Szki. 
Vadász u. Könyves K. Ált. Isk. Karacs T. Kollégium  
Fazola H. u. Kaffka M. Ált. Isk. Diósgyőri Gimnázium 
Lórántffy Zs. u. Bulgárföldi Ált. Isk. Eötvös J. Szki. 
Stadion u. Erenyői Ált. Isk. Baross G. Szki. 
Kabar u. Komlóstetői Ált. Isk. Kós K. Szakképző Isk. 
Fő u. Fazola H. u. Ált. isk.  
Könyves K. u.  II. Rákóczi F. Ált. Isk.  
Szeder u.  Győri kapui Ált. Isk.  
Árpád u.  Egressy B. Zeneiskola  
Batsányi u.  Erkel F. Zeneiskola  
 Nevelési Tanácsadó  

 
Engedélyezi, hogy a II-32/31.223/2009. sz. határozat D/1. 2. pontjának 
hatálybalépési ideje 2009. július 1-je helyett 2010. július 1-jére módosuljon. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2010. július 1. 
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7.  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  

 
 
13. napirend tárgya:  Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2010. évi 

beiskolázási tervére 
   
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Módosító indítványt az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott határozat) 
nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

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

V-110/31.665/2009. sz. határozat 
 
Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2010. évi beiskolázási terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a középfokú oktatási 
intézmények 2010. évi beiskolázási tervére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
I. Alapító Okiratok módosítása 

 
1. A Közgyűlés az 1. és 2. sz. mellékletek szerint módosítja a Kandó Kálmán 
Szakközépiskola és a Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratát. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 
 
2. A Közgyűlés a Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratát alaptevékenység 
tekintetében angol nyelvi előkészítő képzéssel kiegészíti. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő   2010. augusztus 1. 

 
II. A Közgyűlés a középfokú oktatási intézmények képzési jellegét és 
beiskolázási osztályszámát a 2010- 2011. tanévtől az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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A) A gimnáziumokban  
 
1. Avasi Gimnázium 
- 6 évfolyamos egyedi tanterv alapján általános képzésű        (1 osztály) 
- 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés      (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tagozatú képzés 
     francia nyelvi előkészítő                     (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés             (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos általános tantervű képzés                                       (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű rajz                                                  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű biológia                                               (1/2 osztály) 
 
2. Diósgyőri Gimnázium 
- 6 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű                       (1 osztály) 
- 4 évfolyamos reál tagozatú képzés                                              (1 osztály) 
- 4 évfolyamos testnevelés emelt szintű                                     (1/2 osztály) 
  4 évfolyamos általános tagozatú képzés   (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tagozatú képzés  
     angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
  5 évfolyamos általános tagozatú képzés  
     német nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
 
3. Földes Ferenc Gimnázium 
4 évfolyamos általános tantervű                                               (½ osztály) 
4 évfolyamos általános tantervű (történelem orientáció)        (½ osztály) 
4 évfolyamos emelt biológia                                                      (½ osztály) 
4 évfolyamos speciális matematika                                          (½ osztály) 
4 évfolyamos kémia emelt szintű                                               (½ osztály) 
4 évfolyamos fizika emelt szintű                                                 (½ osztály) 
6 évfolyamos speciális matematika                                          (½ osztály) 
6 évfolyamos általános tantervű                                                 (½ osztály) 
5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program           (1 osztály) 
-    Önálló angol nyelvi előkészítő osztály (tanulmányaikat      (1 osztály) 
      4 évfolyamos tagozatos, illetve általános tantervű képzésben folytatják  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő    2010. szeptember 1. 
 
4. Herman Ottó Gimnázium  
- 8 évfolyamos általános tantervű képzés (tehetséggondozás)   (1 osztály) 
- 5 évfolyamos magyar-spanyol két tanítási nyelvű      (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tantervű képzés 
     angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos 10 órás emelt német (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt matematika (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt biológia  (1/2 osztály) 
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5. Zrínyi Ilona Gimnázium 
- 5 évfolyamos általános tantervű képzés  
      német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű dráma  
      angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos általános tantervű képzés (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű történelem (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt haladó angol  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű rajz és vizuális kultúra (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű  (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos francia-magyar két tanítási nyelvű (1/2 osztály) 
 
B) A szakközépiskolákban  
 
6. Andrássy Gyula Szakközépiskola 
- 4 évfolyamos  Gépészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         német nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 2 év 30 fő 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 2 év 30 fő 
54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus 2 év 30 fő 
52 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 év 30 fő 

 
 
 
7. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 
- 5 évfolyamos Közgazdasági szakmacsoport  
angol nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Közgazdasági szakmacsoport  
német nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedésgépész) (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedés üzemvitel) (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Kereskedelem-marketing,  
                         üzleti adminisztráció (posta) (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014-2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők

száma 

52 841 01 0010 52 03 
Közlekedésüzemvitel-ellátó 
Szállítmányozási ügyintéző 2 év 17 fő 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 év 18 fő 

52 841 04 0010 52 01 
Vasútüzemvitel-ellátó; Forgalmi 
szolgálattevő 

52 841 04 0010 52 02 
Vasútüzemvitel-ellátó; 
Árufuvarozási pénztáros 

52 841 04 0010 52 03 
Vasútüzemvitel-ellátó; - Vasúti 
személyfuvarozási pénztáros 

2 év 35 fő 

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző 1 év 35 fő 
52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintéző 1 év 35 fő 

55 343 01 0010 55 01 
Üzleti szakügyintéző 
Banki szakügyintéző 

2 év 35 fő 

51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk kereskedő 2 év 35 fő 
 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben), a Széchenyi István TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
(Képzési hely: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. ) 
 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

51 525 02 0010 51 02 
Vasúti járműszerelő; Villamosjármű- 
szerelő 

2 év 12 fő 

51 525 02 0010 51 03 
Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű- 
szerelő 

2 év 12 fő 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 év 12 fő 

 
 
 
8. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
- 4+1 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, Humán szakterület, művészeti 
szakmacsoport                                          (2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők

száma  
fő / évf. 

54 212 02 0000 00 00 Egyházzenész 
54 212 02 0010 54 01 Kántor-énekvezető 
54 212 02 0010 54 02 Kántor-kórusvezető 
54 212 02 0010 54 03 Kántor-orgonista 
54 212 03 0000 00 00 Jazz zenész 
54 212 03 0010 54 01 Jazz-énekes 

54 212 03 0010 54 02 
Jazz-zenész ( a hangszer 
megjelölésével) 

54 212 04 0000 00 00 Klasszikus zenész 

54 212 04 0010 54 02 
Klasszikus zenész (a hangszer 
megjelölésével) 

54 212 04 0010 54 03 Magánénekes 
54 212 04 0010 54 04 Zeneelmélet-szolfézs szak 
54 212 05 0000 00 00 Népzenész 
54 212 05 0010 54 01 Népi énekes 

54 212 05 0010 54 02 
Népzenész   
(a hangszer megjelölésével) 

Nappali tag. 
5 év 

25+25 fő  

 
 
9. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
 
- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport 

(Belkereskedelmi szak) (1 osztály) 
- 5 évf. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 

angol nyelvi előkészítő évfolyammal (Külkereskedelmi szak) (1 osztály) 
-  5 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, Magyar-német két 

tanítási nyelvű képzés;  (Idegenforgalmi szak)       (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók (a 2014/2015-ös tanévben illetve a 
2015/2016-os tanévben) az érettségi vizsga után a tanulók az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 év 30 fő 

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 év 70 fő 

52 341 04 1000 00 00 
Kereskedelmi ügyintéző 
külgazdasági ügyintéző ráépüléssel  1 év 18 fő 

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző 1 év 18 fő 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
illetve a 2015/2016-ös tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 
(Képzési hely: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, 
Miskolc, Jászi O. u. 1) 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 év 35 fő 
55 345 01 0010 55 07 Üzletviteli szakmenedzser 2 év 35 fő 
 
(Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1.) 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2 év 35 fő 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 2 év 35 fő 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2 év 35 fő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2 év 35 fő 

 
A 10. osztály elvégzéséhez kötött választható szakképesítések: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

33 541 05 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 2 év 35 fő 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 2 év 35 fő 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 2 év 35 fő 

 
10. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 
 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport (sport fak.) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport     (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport(2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus 2 év 35 fő 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 2 év 35 fő 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és -

üzemeltető 
2 év 35 fő 

54 481 03 0010 54 04 Számítógéprendszer-karbantartó 2 év 35 fő 
 
 
11. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
 
- 4 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport (12 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport (1/2 osztály) 
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A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-es 
tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2 év 35 fő 
54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2 év 35 fő 
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2 év 18 fő 
 
12. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (közbiztonsági szakirány)  (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (határrendész szakirány)  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (honvédelem szakirány)  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Faipar szakmacsoport    (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus 2 év 15 
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus 2 év 15 
 
 
13. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
 
- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Építészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 3 évfolyamos  Érettségire felkészítő nappali tagozatos  
                          felnőttoktatás (2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám 
Megnevezés 

 
Maximális 

Képzési idő 
Felvehetők 

száma 
54 543 02 0000 00 00 Fa- és bútoripari technikus 2 év 30 fő 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben), a Fazola Henrik TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám 
Megnevezés 

 
Maximális 

Képzési idő 
Felvehetők 

száma 

54 544 02 0000 54 02 

Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 
(Gázipari technikus 
szakirány) 

2 év 15 fő 

54 544 02 0000 54 03 

Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 
(Megújuló 
energiagazdálkodási 
technikus szakirány) 

2 év 15 fő 

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus 2 év 15 fő 
54 211 08 0010 54 02 Díszítőfestő 2 év 15 fő 
54 211 15 0010 54 02 Díszítőszobrász 2 év 15 fő 

 
14. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
 
- 4 évf. Közgazdasági szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évf. Ügyviteli szakmacsoport (1 osztály) 
- 5 évf. magyar-angol két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. magyar-francia két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            Orosz vagy angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Maximális 
képzési idő 

Felvehetők
száma 

52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 év 35 fő 
52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző 1,5 év 35 fő 
55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető 2 év 35 fő 
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 2 év 35 fő 
55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens 2 év 35 fő 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 2 év 35 fő 
52 343 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző 1 év 35 fő 
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2 év 35 fő 
54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs 

asszisztens 
1 év 35 fő 
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A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 év 35 fő 
55 345 01 0010 55 07 Üzletviteli szakmenedzser 2 év 35 fő 

 
15. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
 
- 4 évf. Egészségügyi szakmacsoport (3 osztály) 
- 4 évf. Oktatás szakmacsoport (pedagógia) (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 723 01 1000 00 00 Ápoló 3 év 35 fő 
54 723 02 1000 00 00 Csecsemő- és gyermekápoló 3 év 35 fő 
52 720 01 0010 52 03 Gyógyszertári asszisztens 2 év  
54 724 01 0000 00 00 Fogtechnikus és fülilleszték-készítő 3 év 18 fő 
52 726 01 0010 5201 Masszőr  2 év 18 fő 
55 761 01 0000 0000 Csecsemő- és gyermeknevelő 

gondozó 
2 év 18 fő 

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év 18 fő 
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év 18 fő 
54 762 02 0010 5401 Gerontológiai gondozó 2 év 18 fő 
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó 2 év 18 fő 
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és 

ifjúságvédelmi ügyintéző 
2 év 18 fő 

 
16. Gábor Áron "Művészeti Iskola"Szakközépiskola 
  
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Művészet, közművelődés kommunikáció szakmacsoport 
 (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 

54 481 02 0010 54 03 
Informatikai alkalmazásfejlesztő 
szakképesítés 
Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 

2 év 20 

54 850 01 0010 54 01 
Környezetvédelmi technikus - 
Energetikai környezetvédő elágazás 

1 év 20 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technológus 2 év 20 

54 211 09 0010 54 01 
Grafikus szakképesítés - alkalmazott 
grafikus* 

1 év 20 

54 211 13 0010 54 05 
Ötvös szakképesítés – fémműves 
elágazás* 

1 év 15 

54 211 11 0000 00 00 Keramikus szakképesítés* 1 év 12 
54 211 07 0000 00 00 Zománcműves szakképesítés* 1 év 12 

54 211 15 0000 00 00 
Textilműves szakképesítés - textilrajzoló 
és modelltervező elágazás* 

1 év 12 

 * párhuzamos képzés esetén 1 év a képzési idő 
 
17. Kandó Kálmán Szakközépiskola 
 
- 4 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport           (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő*    (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         német nyelvi előkészítő*    (1/2 osztály) 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
illetve a  2015/2016-os* tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus 1 év 35 fő* 
54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus 1 év 35 fő 
54 481 04 0010 54 03 Ipari informatikai technikus 1 év 35 fő 

 
* A nyelvi előkészítő osztály várhatóan ugyanilyen létszámmal a 2015-2016-os 
tanévben kerül a szakképzésbe. 
 
18. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
 
- 4 évfolyamos Építészet szakmacsoport  (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport      (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás sz. csop. (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport      (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus 2 év 35 

54 582 02 0010 54 02 
Közlekedésépítő- Útépítő és -fenntartó 
technikus 

2 év 18 

54 582 02 0010 54 03 Vasútépítő és fenntartó technikus 2 év 18 

54 582 02 0010 54 03 
Közlekedésépítő- Vasútépítő és -
fenntartó technikus 

2 év 18 

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus 2 év 35 

54 850 01 0010 54 06 
Környezetvédelmi technikus- 
Vízgazdálkodó 

2 év 35 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai technikus 2 év 18 
54 481 04 0010 54 07 Informatikus - Térinformatikus 2 év 35 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben), a Fazola Henrik TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
(Képzési hely: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégium, Miskolc, Gagarin u. 54.) 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 544 02 0000 54 03 

Energiatermelő – és hasznosító 
technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus 
szakirány) 

2 év 20 fő 

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus 2 év 20 fő 
54 211 08 0010 54 02 Díszítőfestő 2 év 20 fő 
54 211 15 0010 54 02 Díszítőszobrász 2 év 20 fő 

 
A 10. osztály elvégzéséhez kötött választható szakképesítések: 

 33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 év 20 fő 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 év 20 fő 
31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 év 20 fő 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 év 20 fő 
31 582 14 0000 00 00 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 3 év 20 fő 
31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 év 20 fő 
31 582 19 0000 00 00 Üveges-és képkeretező 3 év 20 fő 

33 522 02 0000 00 00 
Hűtőgép és klímaberendezés szerelő, 
karbantartó 

2 év 35 

 
19. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport    (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport    (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                         szakmacsoport (színházi táncos) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                        szakmacsoport (alkalmazott fotográfus) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                        szakmacsoport  (divat és stílustervező) (1 osztály) 
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A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 211 01 0000 00 00 Alkalmazott fotográfus (emelt szintű) 2 év 
54 214 07 0000 00 00 Divat-stílustervező (emelt szintű) 3 év 

35 
 

54 214 04 0000 00 00 Dekoratőr (emelt szintű) 2 év 
52 213 01 0000 00 00 Kiadvány és képszerkesztő 2 év 
54 213 07 0000 00 00 Nyomdaipari technikus 2 év 
54 542 01 0010 54 02 Könnyűipari technikus 2 év 

35 

54 481 03 0010 54 01 
Informatikai rendszergazda  
(informatikai műszerész,) 

2 év 

54 481 03 0010 54 07 
Informatikai rendszergazda  
(Webmester) 

2 év 

 
 

35 

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 2 év 35 
 
A Széchenyi TISZK keretén belül indítandó szakképesítések: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

51 525 02 0010 51 02 
Vasúti járműszerelő; Villamosjármű 
szerelő 

51 525 02 0010 51 03 
Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű 
szerelő 

2 év 30 fő 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 év 70 fő 
51 525 01 0001 54 01 Autótechnikus (autószerelőknek !) 2 év 70 fő 
52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész 2 év 35 fő 
 
20. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 
- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció 
               szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 év 35 fő 
52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 év 35 fő 

 
C) A szakiskolában  
 
21. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
- 2 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport (1 osztály) 
- 2 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport (2 osztály) 
- szakmára előkészítő évfolyam                                         (1 osztály) 
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A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő 
Felvehetők

száma 
33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 3 év 35 fő 
33 541 07 0000 00 00 Pék 2 év 18 fő 
31 622 01 0000 00 00 Kertész 2 év 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 3 év 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 2 év 

 
35 fő 

 

33 541 06 1000 00 00 Tejtermékgyártó 2 év 18 fő 

 
 
A Gálffy Ignác TISZK szervezésében: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 
33 541 05 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, 

virágkereskedő 
2 év 18 fő 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 2 év 18 fő 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 2 év 35 fő 

 
 
22. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
- 2 évfolyamos Gépészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Faipar szakmacsoport (1 osztály) 
- 2 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1/2 osztály) 
- 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 2 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport  (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 3 év 15 fő 
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 év 30 fő 
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 év 15 fő 
31 525 02 1000 00 00 Járműfényező 2 év 30 fő 
31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos 2 év 15 fő 

33 523 01 1000 00 00 
Számítógép-szerelő, -
karbantartó 2 év 

15 fő 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 év 30 fő 
31 521 10 1000 00 00  géplakatos 3 év 15 fő 
31 521 11 0000 00 00 hegesztő 2 év 15 fő 
31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 éves 15 fő 
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23. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
 
- 2 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Építészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Faipar szakmacsoport     (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

31 582 08 0000 00 00 Épületasztalos 3 év 30 fő 
 
 
A Fazola Henrik TISZK szervezésében: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 év 15 fő 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 év 15 fő 
31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 év 15 fő 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 év 15 fő 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

3 év 15 fő 

31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 év 15 fő 

31 582 09 0010 31 02 
Gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat- szerelő 

3 év 20 fő 

31 582 09 0010 31 03 
Központifűtés- és csőhálózat-
szerelő 

3 év 20 fő 

31 582 09 0010 31 04 
Vízvezeték- és vízkészülék-
szerelő 

3 év 20 fő 

33 522 04 0000 00 00 Villanyszerelő 3 év 20 fő 
 
 
24. Martin János Szakképző Iskola  
 
- 2+2évf.”A1”, „A2” vagy „B” változatú kerettantervre épülő helyi tanterv; 
műszaki szakterület; Könnyűipar szakmacsoport; megj.: „B” változat mozgás, 
látás, hallássérülteknek is (1/2 osztály) 
- 2+2évf.”A1”, „A2” vagy „B” változatú kerettantervre épülő helyi tanterv; 
műszaki szakterület; Faipar szakmacsoport; megj.: „B” változat mozgás, látás, 
hallássérülteknek is (1/2 osztály) 
- „Dobbantó” program - egyéni ütemterven alapuló szakképzést előkészítő 
évfolyam  (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as illetve a 2013-
14-es tanévben) a szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 2 év 35 fő 
33 542 05 0000 00 00 Szabó 

E  Férfiszabó (33 542 05 0010 33 02) 
E   Női szabó (33 542 05 0010 33 03) 

 
3 év 
3 év 

35 fő 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 év 35 fő 
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 év 35 fő 

 
 
25. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
- 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (2/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Könnyűipar, Nyomdaipar szakmacsoport (1/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (2/3 osztály) 
 - 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  (1/3 osztály) 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 3 év 20 
33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves 3 év 12 
33 542 05 0010 33 03 Szabó (női) 2 év 12  
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 3 év 20 

31 861 02 0100 31 01 
Biztonságtechnikai szerelő, 
kezelő, elektronikus 
vagyonvédelmi rendszerszerelő 

1 év 12 

 
26. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 
 
- 2 évfolyamos Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoport; Kompetenciaalapú kerettanterv (Kereskedelmi orientáció) 
        (2 osztály) 

- 2 évfolyamos Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport; 
Kompetenciaalapú kerettanterv (Vendéglátó orientáció)   

(3 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 
31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer –és vegyiáru eladó 2 év 35 fő 
31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 2 év 20 fő 
31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk eladó 2 év 20 fő 
33 811 01 0000 00 00 Cukrász 3 év 16 fő 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 3 év 55 fő 
33 811 03 1000 00 00 Szakács 3 év 35 fő 
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D) A speciális szakiskolában és a képességfejlesztő speciális 
szakiskolában  
 
27. Martin János Szakképző Iskola 

a) Speciális szakiskola 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Könnyűipar szakmacsoport (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Faipar szakmacsoport  
 (½ osztály) 
 - 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Gépészet szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Közlekedés szakmacsoport   ( ½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Mezőgazdaság szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Élelmiszeripar szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv Művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport   (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 

R   Bőrtárgykészítő (31 542 02 0100 
31 01) 

 
2 év 17 

33 542 05 0000 00 00 Szabó 
R   Lakástextil-készítő  
(33 542 05 0100 21 02) 
R   Textiltermék-összeállító 
(33 542 05 0100 21 04) 

 
2 év 
2 év 17 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 
R   Asztalosipari szerelő (33 543 01 
0100 21 01) 
R   Fa- és bútoripari gépkezelő (33 
543 01 0100 31 01) 
R   Faesztergályos (33 543 010100 
21 02) 
R   Fatermékgyártó (33 543 01 0100 
31 02) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 17 

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 
R   Bútorkárpitos (33 542 04 0100 31 
01) 

3 év 
17 

31 341 01 0000 00 00 Bolti eladó 
E   Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
(31 341 01 0010 31 02) 

3 év 
17 
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31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó 
R   Mezőgazdasági gazdaasszony 
(31 812 01 0100 31 01) 
R   Szállodai szobaasszony (31 812 
01 0100 21 01) 

 
2 év 
2 év 17 

33 525 01 0000 00 00 Motor- és kerékpárszerelő 
R   Kerékpárszerelő (33 525 01 0010 
33 01) 
R   Motorkerékpár-szerelő (33 525 
01 0010 33 02) 

 
2 év 
2 év 17 

31 215 02 0000 00 00 Népi kézműves 
R   Kosárfonó (31 215 02 0100 21 
01) 
E   Csipkekészítő (31 215 02 0010 
31 01) 
E   Fajátékkészítő (31 215 02 0010 
31 02) 
E   Faműves (31 215 02 0010 31 03) 
E   Fazekas (31 215 02 0010 31 04) 
E   Gyékény-, szalma- és 
csuhéjtárgykészítő 
(31 215 02 0010 31 05) 
E   Kézi és gépi hímző (31 215 02 
00103106) 
E   Kosárfonó és fonottbútor-készítő 
(31 215 02 0010 3107) 
E   Szőnyegszövő (31 215 02 0010 
31 08) 
E   Takács (31 215 02 0010 31 09) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 

 
2 év 
2 év 

 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

33 215 02 0000 00 00 

Virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő 
R   Virágkötő (33 215 02 0100 31 
02) 

 
2 év 

17 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 4 év 17 
31 622 01 0000 00 00 Kertész 

R   Fűszernövény termesztő 
R   Gyógynövénytermesztő 
R   Kerti munkás 

 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és –fenntartó technikus 
R   Parkgondozó (54 622 01 0100 21 
01) 

 
2 év 17 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 
R   Keksz- és ostyagyártó (33 541 
04 0100 21 02) 

 
2 év 17 

33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 
R   Gyorspékségi sütő és eladó (33 
541 04 0100 21 01) 
R   Mézeskalács-készítő (33 541 04 
0100 21 02) 
R   Sütőipari munkás (33 541 04 
0100 21 03) 
R   Száraztésztagyártó (33 541 04 
0100 21 04) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 17 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 év 17 
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R Esztergályos (31 521 04 0100 31 
01   

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati asszisztens 
R   Számítógépes adatrögzítő (52 347 
03 0100 31 01) 

 
2 év 17 

 
A szakképesítéseken belül a rész-szakképesítésekből a jelentkezések 
függvényében kettőt indítanak. 
 
b) Készségfejlesztő speciális szakiskola 
 
- 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Művészet, 
közművelődés kommunikáció szakmacsoport;  (½ osztály) 
- 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Mezőgazdaság 
szakmacsoport; (½ osztály) 
 - 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
irányelvére épülő helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Egyéb 
szolgáltatás szakmacsoport; (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett rész-szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

2846/17/2004. 
Konyhai munka; konyhai kisegítő 
munka 

2 év 12 fő 

2846/16/2004 Csomagolási munkák 2 év 12 fő 
2689/3/2006. III.1. Textil és fonalmentő munkák 2 év 12 fő 
2684/4/2006.III.1. Agyagtárgy készítő 2 év 12 fő 
1149/22/2004 Parkápoló 2 év 12 fő 

24112/2001 sz. 
Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő 
szövő 

2 év 12 fő 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 
 
14. napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Kht. Alapító okiratának 

módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító 
indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak. 
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A határozati javaslat 2. pontja úgy egészül ki, hogy közgyűlés hat tagú felügyelő 
bizottságot választ meg. 
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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. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  

V-111/31.666/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  MITISZK Kht. alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének 
megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK Kht. alapító 
okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés a MITISZK Közhasznú Társaságot átalakítja MITISZK 
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággá. Ennek megfelelően az Alapító Okiratát a melléklet 
szerint módosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 
 
 
2. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 
2009. június 25. napjától 2014. június 24. napjáig terjedő határozott időtartamra 
újraválasztja 
 
Dr. Csipke Adrien-t (1971. július 25., an.: Solymosi Klára, 3400 Mezőkövesd, 
Magdolna u. 74.) 
Dr. Lukács János-t (1958. május 23., an.: Láng Jusztina, 3535 Miskolc, Előhegy 
u. 48/2.) 
Mihályi Helgá-t (1975. február 18., an.: Korinthus Katalin, 3521 Miskolc-Szirma, 
Berekkert 76.) 
Ruzsányi Tiborné sz. Orbán Rózá-t (1959. január 1., an.: Vígh Róza, 3580 
Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 1.) 
Tirpák András-t (1944. május 31., an.: Nagy Irén, 3534 Miskolc, Gagarin u. 42.) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 
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3. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2009. június 25. 
napjától 2014. június 24. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízza 
 
Juhász Gézá-t (1943. április 2., an.: Farkas Eszter, 3525 Miskolc, Árok u. 22.) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 
 
 
4. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének határozatlan 
időtartamra megbízza 
 
Szabó Dezső-t (1962. április 24, an.: Hangácsi Jolán, 3516 Miskolc-Görömböly, 
Ginzery Sándor u. 36.) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 

 
 (Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone 

Magyarország Zrt. Közötti bérleti szerződés 
megkötésére 

   
 
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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V-112/31.667/2009. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone Magyarország Zrt. 

között bérleti szerződés megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház 
és a Vodafone Magyarország Zrt. között bérleti szerződés megkötésére” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés támogatja a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone Zrt. 

között bérleti szerződés megkötését, azzal a feltétellel, hogy ahhoz a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges. 

 
2. A bérleti szerződés a bázisállomás kiépítésének megkezdésétől 2019. 

december 31-ig jön létre, mely a határozott időtartamot követően további 7 
év és 6 hónappal automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a 
Vodafone Zrt. a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt legalább 180 
nappal írásban bejelenti, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. 

 
3. A bérleti díj összege évi 2.000.000,- Ft + ÁFA, mely a KSH által 

hivatalosan közzétett tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói 
árindex mértékével megemelkedik minden tárgyév január 1-jével. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

Miskolci Nemzeti Színház 
Vodafone Zrt. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Határidő:   azonnal 
 
 
16. napirend tárgya:  Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

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

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-113/31.668/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 

átszervezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslata gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Egyetért, hogy az intézményi gyermekétkeztetés az alábbi módon legyen 
biztosítva: 
 

Ellátandó intézmény Átszervezés után az ellátást  

 biztosító intézmény 

Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és 
AMI anyaintézménye 

Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és AMI 
tagintézménye 

Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Tagintézménye 

Százszorszép Óvoda 

Reményi utcai Óvoda 

Földes Ferenc Gimnázium 

Zrínyi Ilona Gimnázium 

Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola 

Kandó Kálmán Szakközépiskola 

Központi Leánykollégium 

  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
17. napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására a helyi 

önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyerésére 

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

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-114/31.669/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtása létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 

költségvetési hozzájárulás elnyerésére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázat benyújtása 
létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére” címen benyújtandó pályázati előterjesztést, s az alábbiak szerint 
határoz: 
 
1.) Utasítja a költségvetési szervek és intézmények vezetőit-mint munkáltatói 
jogkör gyakorlóit- az alábbi létszámcsökkentés végrehajtására, s ezzel egy 
időben elrendeli 
 

Sor-
szám Intézmény megnevezése 

Költségvetés 
engedélyezett 

létszámkeret, álláshely 
(fő) 

Álláshely 
változása 

(megszüntetés 
bővítés) 

2009.december 
31-re 

engedélyezett 
létszám (fő) 

1 Nyitnikék Óvoda 57 -3 54 
-3             

(-56 
áthelyezés) 2 Diósgyőri Óvoda 59 0 

-5             
(+27 

áthelyezés) 3 Bulgárföldi Óvoda 45 67 
4 Vasgyári Óvoda 51 +29(áthelyezés) 80 

5 I. ÓGASZ 8 
-6             

(-2áthelyezés) 0 
-1             

(+18 
áthelyezés) 6 Avastetői Óvoda 53 70 

-6             
(+29áthelyezés) 7 József u. Óvoda 72 95 

-3             
(-46 

áthelyezés) 8 Brunszvik T. Óvoda 49 0 
-5 (+17 

áthelyezés) 9 Százszorszép Óvoda 72 84 
10 Belvárosi Óvoda 74 -3 71 
11 III.ÓGASZ 8 +2 áthelyezés 10 

-4             
(+42 

áthelyezés) 12 Áfonyáskert Óvoda 48 86 
13 Pitypang Óvoda 46 -2 44 
14 Szinva- Népkerti Óvoda 52 -4 48 

-1             
(-60 

áthelyezés) 15 Középszer u. Óvoda 61 0 
16 Benedek Elek Óvoda 43 -3 40 
17 IV.ÓGASZ 10 - 10 
18 Bársony J. Ált. Isk. 115 -5 110 
19 Kazinczy F. Ált. Isk. 101 -9 92 
20 Fazekas Ált. Isk. 149 -10 139 
21 Szabó L. Ált. Isk. 148 -9 139 
22 Selyemréti Ált. Isk. 93 -5 88 
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23 10.sz. Petőfi S. Ált. Isk. 91 -4 87 
24 Bem J. Ált. Isk. 76 -5 71 
25 21.sz. Általános Iskola 113 -11 102 
26 II. Rákóczi F. Ált. Isk. 97 -3 94 
27 Könyves K. Általános Isk. 111 -3 108 
28 Szilágyi D. Ált. Iskola 94 -3 91 
29 Bulgárföldi Ált. Iskola 68 -4 64 
30 Herman O. Ált. Iskola 126 -10 116 
31 Avastetői Ált. Iskola 138 -3 135 
32 Komlóstetői Ált. Isk. 105 -5 100 
33 Éltes M. Ált. Iskola 135 -6 129 

Misk. Egressy-Erkel 
Zeneisk. 34 82 -3 79 

35 Misk. Nevelési Tanácsadó 29 -1 28 
36 Misk. Városi Sportiskola 15 -15 0 

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző 37 179 +8 187 

38 Szemere B. Szakkápző 210 +10 220 
39 Debreczeni M. Szakképző 96 -9 87 
40 Eötvös J. Sazkközépisk. 168 -4 164 
41 Szentpáli I. Szakközépisk. 94 -5 89 
42 Martin J. Szakképző 98 -3 95 
43 Avasi Gimnázium 106 -3 103 
44 Diósgyőri Gimnázium 97 -3 94 
45 Földes F. Gimnázium 98 -2 96 
46 Herman Ottó Gimnázium 107 -1 106 
47 Zrínyi Ilona Gimnázium 74 -2 72 
48 Andrássy Gy. Szakközépisk. 93 -3 90 
49 Baross G. Szakközépiskola 102 -5 97 

Bartók B. Zeneműv. 
Szakközépisk. 50 58 -2 56 
Berzeviczy G. 
Szakközépisk. 51 70 +1 71 

52 Bláthy O. Szakközépiskola 63 -2 61 
Fáy A. 

Közgazd.Szakközépisk. 53 97 -2 95 
Ferenczi S. Eü. 
Szakközépisk. 54 115 -4 111 

55 Gábor Á. Szakközépiskola 84 -3 81 
56 Kandó K. Szakközépiskola 64 -2 62 
57 Kós K. ÉP.IP.Szakközépisk. 97 -1 96 
58 Karacs T. Leánykollégium 55 -5 50 
59 Központi Leánykollégium 65 -2 63 
60 Petőfi S. Fiúkollégium 47 -1 46 

Összesen              5031         208         4823 61 
Város összesen      9241 208 9033  

 
208 álláshely megszüntetését. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és intézményeinél a dolgozói 
létszám 9241  főről 9033 főre csökken. Erre tekintettel a 6/2009. (III.11.) sz. 
költségvetési rendelet 2009. december 31-ével történő módosítása szükséges. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 

2.)  Egyetért azzal, hogy a létszámcsökkentések miatti kötelezettségek 
teljesítéséhez 21 fő esetében 32.791.323,- Ft egyszeri hozzájárulás igénylése 
céljából a pályázat benyújtásra kerüljön. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
3.)  Felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
4.)  A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen alkalmazottak foglalkoztatására az 

önkormányzat költségvetési szerveinél: 
- a meglévő üres álláshelyeken, 
- az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, 
- illetve fenntartói körön kívül 
nincs lehetőség. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 (Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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18. napirend tárgya:  Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat létszámának 3 fővel történő bővítésére 

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

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

V-115/31.670/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 

fővel történő bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 fővel történő bővítésére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés hozzájárul az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
létszámának 3 fő szakdolgozói létszámmal történő bővítéséhez 2009. június 26. 
napjától. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. június 26. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
   Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

 
 
 

19. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető 
Kht. Nonprofit kft-vé történő átalakítására 

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

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-116/31.671/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  DSM Kht. nonprofit kft-vé történő átalakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének 
megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat a DSM Kht nonprofit kft-vé 
történő átalakítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. A közgyűlés megtárgyalta és egyetért a Diósgyőri Sportlétesítményeket 

Működtető Közhasznú Társaság nonprofit kft-vé alakulásával. Ennek 
megfelelően elfogadja a melléklet szerinti Társasági Szerződést.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   DSM Kht. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Orosz Lajos alpolgármestert, hogy a DSM Kht. 

taggyűlésén képviselje a Közgyűlésen hozott döntést. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   DSM Kht. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
(A társasági szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
20. napirend tárgya:  Javaslat a belvárosi Európa tér beépíthető részeinek 

értékesítésére 
   
 
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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V-117/31.672/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Belvárosi Európa tér beépíthető részeinek értékesítése  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a belvárosi 
Európa tér beépíthető részeinek értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + 

versenytárgyalás) alkalmazásával értékesítésre jelöli a 2456/2 helyrajzi 
számú, 1.658 m2 alapterületű „közterület” megnevezésű ingatlanból a 
MÉSZ vonatkozó fejezete szerint kialakítható területeket az alábbi 
feltételekkel.  

 
21.1 A mintegy 261 m -es felülettel a tér északi határán kialakítandó 

ingatlan induló vételára bruttó 38 MFt.  
21.2 A mintegy 98 m -es felülettel a tér nyugati határán kialakítandó 

ingatlan induló vételára bruttó 12 MFt. 
1.3 Mindkét ingatlan kizárólag egyszerre és együttesen értékesíthető. A 

befolyt vételár nettó, ÁFA nélküli összege az Európa park 
megvalósításának pénzügyi finanszírozóját, a Régió Park Miskolc 
Kft.-t illeti, amelynek kifizetésére a Kft. által az Önkormányzat 
nevére kiállított számla alapján kerül sor.  

1.4 A leendő vevő vállaljon kötelezettséget: 
 az ingatlanok használatbavételi engedéllyel dokumentált, s 

három éven belül teljesítendő fejlesztésére, mely fejlesztés a 
MIK Zrt.-nél rendelkezésre álló, s 2008. 03. hóban kelt döntés-
előkészítő beruházási programterv alapján történjék, 

 az ingatlanok teljes vételárának megfizetésére az adásvételi 
előszerződés megkötését követő 30 napon belül, 

1.5 A vevői kötelezettségeket biztosítsa az adásvételi szerződésben 
rögzítendő elállás és az eredeti áron, s négy év időtartamra szóló 
visszavásárlás joga. 

 
2. Utasítja a MIK Zrt.-t az értékesítés teljes körű - az adásvételi szerződések, 

s a telekalakítási eljárások dokumentumainak aláírását is magába foglaló - 
lebonyolítására.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt.  
Határidő:  azonnal 

 
 

21. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési 
kötelezettséggel történő értékesítésére vonatkozó VIII-
238/70.982-2/2005. sz. határozat módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító 
indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak.   
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 

A határozati javaslat az alábbi 3. ponttal egészül ki: 
 
3./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
beruházó OTP Ingatlan Zrt.-vel, valamint az Avas Szálló tulajdonosaival annak 
érdekében, hogy a térség parkolási kérdései hosszú távon megoldást 
nyerjenek. A tárgyalások során ki kell térni a Patak utcai tér kialakításával 
összefüggő felszíni és térszínt alatti közparkolók megvalósításának 
leggazdaságosabb lehetőségeire is. 
 

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

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

V-118/31.673/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési kötelezettséggel történő 

értékesítésére vonatkozó VIII-238/70.982-2/2005. sz. határozat 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Kossuth tömb fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítésére vonatkozó VIII-
238/70.982-2/2005. sz. határozat módosítására” című előterjesztést és az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1. Módosítva a korábbi határozatot az 1. számú pontot kiegészíti a következő 

bekezdéssel: 
2–  jóváhagyja a telekalakítás során kialakuló 2532/6 hrsz-ú 1317 m  

nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítését az 
OTP Ingatlan Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) felé az eladási árat 
23.706.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonhárommillió-hétszázhatezer forint + 
ÁFA összegben (nettó 18.000,- Ft/m2 fajlagos ár) meghatározva. 
 

2. A határozat egyéb pontjait változatlan formában hagyja jóvá. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt-t, az elidegenítés teljes körű (az 
adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   folyamatos 
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22. napirend tárgya:  Javaslat az V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési 
határozat módosítására (közterület elnevezés) 

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

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  

V-119/31.674/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Közterület elnevezéssel kapcsolatban hozott V-118/16.507/2007. 

sz. közgyűlési határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az V-
118/16.507/2007. sz. közgyűlési határozat módosítására (közterület 
elnevezés)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Az V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési határozat 1. pontja az alábbiak szerint 
módosul:  
 
Miskolc-Hejőliget 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterület a Panoráma utca 
elnevezést kapja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Polgármesteri Kabinet 
   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
23. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés előtti 

partfal beomlása tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-120/31.675/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés előtti partfal beomlása 

tárgyú, vis maior pályázat benyújtása és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc-Felsőhámor, 
Szinva-vízesés előtti partfal beomlása tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. Az önkormányzat a Szinva-vízesés előtti partfalánál kialakult vis maior 
helyzetet saját erejéből sem részben sem egészében megoldani nem tudja, 
ezért a közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz vis maior támogatási 
pályázatot nyújtson be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   2009. június 25. 
 
 
2. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Szinva-vízesés előtti 
partfalánál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat 
estén - a 30 %-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 4,5 
millió Ft, a 2009. évi költségvetés „Tervezési feladatok” költséghelyről 
biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   Sikeres pályázat esetén azonnal 

 
24. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat Miskolc-Avas 

városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása 
miatt a megszűnő aluljáró hasznosítására 

   
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító 
indítvány a Fidesz frakció, valamint a Környezetvédelmi és Energiaügyi 
Bizottság  részéről érkezett.  
Szavazásra teszi fel a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító 
indítványát. 
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság  módosító indítványa: 
 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
Miskolc Város Közgyűlése a Miskolc Avas Városrészben a Fényi Gyula téren 
jelzőlámpa és a felszíni gyalogos közlekedés kialakítását követően már nem 
használt aluljáró rendszer hasznosítására, a területen működő civil 
szervezetek számára nyilvános pályázatot hirdet. 
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A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 
 

Polgármester:  Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció  módosító indítványát. 
 
A Fidesz frakció  módosító indítványa: 
 
A határozati javaslat 1. pontja az alábbiakra módosul: 
 
1./ Miskolc Város Közgyűlése a Miskolc Avas Városrészben a 8 sz. 
válaszkerületben a Fényi Gyula tér és környezetében forgalomirányító 
berendezések és a felszíni gyalogos közlekedés kialakítását követően már nem 
használt aluljáró rendszert kulturális és sport célú hasznosítására nyilvános 
pályázatot hirdet. 

A Közgyűlés 16 igen, 24 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

V-121/31.676/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa 

kialakítása miatt a megszűnő aluljáró hasznosítása 
 
1./ Miskolc Város Közgyűlése a Miskolc Avas Városrészben a 8 sz. 
válaszkerületben a Fényi Gyula tér és környezetében forgalomirányító 
berendezések és a felszíni gyalogos közlekedés kialakítását követően már nem 
használt aluljáró rendszert kulturális és sport célú hasznosításra -  ÁFA fizetés 
terhe mellett - határozatlan időtartamra az Avasi Kulturális és Sportegyesület 
részére átadja. 
 
2./ Az aluljáró rendszer lezárásával a Miskolci Városgazda Kht-t bízza meg. 
 
3./ Az elvégzendő munka pénzügyi fedezetét a 8. vk. költségvetési soron 
biztosított fejlesztési kerete biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városgazda Kht.  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 

 122 



25. napirend tárgya:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az 
Önkormányzat 2008. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

 
V-122/31.677/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az 

Önkormányzat 2008. évi környezetvédelmi tevékenységéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a város 
környezeti állapotáról, valamint az Önkormányzat 2008. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  
 
2. A város környezeti állapotáról a lakosságot a lehetséges eszközök 

igénybevételével széles körben tájékoztatni kell. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:   folyamatos 

 
26. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

működéséről 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

V-123/31.678/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása működéséről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és azt a 
mellékelt szövegezés szerint elfogadja.  
 
 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
 

(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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27. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc város lakosainak egészségügyi 
állapotáról 

 
Polgármester: Kéri, szavazzanak a tájékoztatóban foglaltak tudomásul 
vételéről.  

A Közgyűlés 40  igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a 
tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette.   
 

1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi 
kapacitás átalakítására vonatkozó 
tervezetének jóváhagyására 

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

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  

V-124/31.722/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 

Oktató Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi kapacitás 
átalakítására vonatkozó tervezetének jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. egészségügyi kapacitás átalakítására vonatkozó tervezetének 
jóváhagyására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a Fül-orr-gége 
(kód: 050920601) szakrendelés óraszámából heti 25 órát, a terhes patológiai 
szakrendelés (kód: 050920414) óraszámából heti 40 órát átcsoportosítson 
akként, hogy abból heti 35 óraszám a tüdőgyógyászati ambulancia, heti 10 
óraszám allergológiai szakrendelés, heti 20 óraszám bronchológiai 
szakrendelésre  kerüljön felhasználásra. 
 
Felelős:      Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
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2.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. szülészet-
nőgyógyászati osztály (kód: 050910401) 2 ágya, az általános sebészeti osztály 
(kód: 050910201) 6 ágya, az általános urológiai osztály (kód: 050911101) 2 
ágya a tüdőgyógyászati osztály (kód: 050911901) részére fekvőbeteg-
szakellátási kapacitáson belül  átcsoportosításra kerüljön. 
 
Felelős:      Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
 
3.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. mozgásszervi 
rehabilitáció osztály (kód: 0509R2202) 17 ágya, a krónikus tüdőgyógyászati 
osztály (kód: 0509C1901) részére fekvőbeteg-szakellátási kapacitáson belül  
átcsoportosításra kerüljön. 
 
Felelős:       Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
 
4.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a 
nőgyógyászat ifjúsági (kód: 050920402) szakrendelés óraszámából heti 12 
órát, a nőgyógyászati szakrendelés (kód: 050920413) óraszámából heti 35 
órát, a nőgyógyászati szakrendelés II. (szűrőközpont) (kód: 050920404) 
óraszámából heti 5 órát átcsoportosítson akként, hogy abból heti 10 óraszám a 
nőgyógyászati ambulancia szakrendelés (kód:050920401) heti 10 óraszám 
a nőgyógyászati terhes ambulancia szakrendelés (kód:050920408),  heti 10 
óraszám a terhesgondozó szakrendelés(kód:050920421), heti 10 óraszám a 
nőgyógyászati szakrendelés (kód: 050920424), heti 3 óraszám a 
nőgyógyászat terhesgondozó I. (kód: 050920405), heti 3 óraszám a 
nőgyógyászat terhesgondozó II.(kód: 050920405), heti 6 óraszám a 
nőgyógyászat szakrendelő (szűrőközpont(kód: 050920412) számára 
kerüljön felhasználásra. 
 
Felelős:      Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
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5.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 
óraszám és ágykapacitás átcsoportosítással összefüggő intézkedéseket a 
Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár illetve az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete felé megtegye. 
  
Felelős:      Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
   Főosztály 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata fenntartásában lévő 
szociális intézmények alapító okiratának 
módosítására 

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

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

V-125/31.723/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 

lévő szociális intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények 
alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
1.  A Közgyűlés az államháztartási szakfeladatok rendje használatának 
útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) 
PM tájékoztató alapján felülvizsgálta és módosította a Miskolci Családsegítő 
Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei 
Módszertani Központ, az Iránytű Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat, valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központ alapító 
okiratát és jóváhagyja, azokat az előterjesztés 1-4 melléklete szerint. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

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

Határidő:  azonnal 
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2.  A Közgyűlés a Miskolc, Báthory sor 2. szám alatt lévő ingatlant a MIK Zrt. 
kezeléséből elvonja és az Iránytű Szociális Szolgálat használatába adja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály  
Iránytű Szociális Szolgálat 

Határidő:  azonnal 
 
3.  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Iránytű Szociális Szolgálat alapító 
okiratában az Intézmény telephelyei 9. pont az alábbi telephellyel egészüljön ki: 
 
 „Miskolc, Báthory sor 2.” 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály  
Iránytű Szociális Szolgálat 

Határidő:  azonnal 
 

(Az alapító okiratok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a lyukóvölgyi településrészen orvosi 

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

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

V-126/31.724/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Lyukóvölgyi településrészen orvosi konténerek elhelyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lyukóvölgyi 
településrészen orvosi konténerek elhelyezésére” című sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Lyukóvölgyben 2 db orvosi rendelő 
és 1 db betegváró konténer kerüljön elhelyezésre, kihelyezett háziorvosi 
rendelés ellátása céljából.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. július 1. 
Közreműködik: Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
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2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 9.990.000.-Ft fedezetet biztosít 
az orvosi rendelők, betegváró konténer és orvosi eszközök beszerzésére a 
2009. évi költségvetésben az első féléves korrekció keretében. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
4. sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 

kihelyezésére és pályázat benyújtására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán két határozati javaslatról kell szavazni.  
Kéri, szavazzanak a Jókainé Laborfalvi Róza szobor kihelyezéséről és a 
vonatkozó pályázat benyújtásáról  szóló határozati javaslatban foglaltakról. 

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

V-127/31.725/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése és pályázat 

benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat köztéri képzőművészeti 
alkotások kihelyezésére és pályázat benyújtására”című sürgősségi 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Szanyi Borbála szobrászművész által 
készített Jókainé Laborfalvi Róza mellszobrot – a kivitelezést követően – a 
Miskolci Nemzeti Színház művészbejárata előtti szoborparkban helyezzék el, a 
műalkotáshoz méltó környezet kialakítása után. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Szanyi Borbála szobrászművész 
Határidő:  2009. október 1. 
 
2. A mellszobor megvalósításához szükséges 1.800.000,- Ft összeg nyertes 
pályázat esetén a pályázatok önrésze sorról kerüljön átcsoportosításra az 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály költségvetéséhez, a 
Jókainé Laborfalvi Róza mellszobor kivitelezési költségei fedezeteként. 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Határidő:  a pályázat eredményhirdetése után 
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Polgármester: Kéri, szavazzanak a Lutra szobor kihelyezéséről és a 
vonatkozó pályázat benyújtásáról  szóló határozati javaslatban foglaltakról. 

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

V-128/31.725-1/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése és pályázat 

benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat köztéri képzőművészeti 
alkotások kihelyezésére és pályázat benyújtására” című sürgősségi 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Varga Éva szobrászművész által 
készített Lutra szobrot – a kivitelezést követően – Miskolc-Lillafüreden, az 
erdei kisvasút állomásánál található park (38401/1 hrsz.) Szinva parti füves 
területén helyezzék el, a műalkotáshoz méltó környezet kialakítása után. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Varga Éva szobrászművész 
Határidő:  2009. október 1. 
 
2. A mellszobor megvalósításához szükséges 1.400.000,- Ft összeg nyertes 
pályázat esetén a pályázatok önrésze sorról kerüljön átcsoportosításra a 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály költségvetéséhez, a 
Lutra szobor kivitelezési költségei fedezeteként. 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Határidő:  a pályázat eredményhirdetése után 
 
 
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Magyarország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
pályázatának támogatására 

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

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-129/31.726/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-működési 

Program 2007-2013 pályázatának támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
pályázatának támogatására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 pályázat benyújtását. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Kassa Város Önkormányzata 
Határidő:   folyamatos 
 
2.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres pályázat 
elnyerése esetén a pályázati önrészt (maximum 500 Eurónak megfelelő 
összeg) biztosítja, s a projekt megvalósításában – Kassa várossal – közösen 
részt vesz. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Kassa Város Önkormányzata 
Határidő:   a pályázat elnyerése után 
 
 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratának módosítására  

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

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-130/31.727/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 

Intézet alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító okiratának 
módosítására című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Engedélyezi a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet alapító okiratát (1. sz. melléklet) alaptevékenység tekintetében 
kiegészíteni a tehetségdiagnosztizálás, tehetségazonosítás, tehetséggondozás 
feladataival. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 15. 

 
(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-

2009-5.1.3 kódszámú „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” című felhívásra 

  
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  

V-131/31.731/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtása az ÉMOP-2009-5.1.3 kódszámú 

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című felhívásra 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat pályázat 
benyújtására az ÉMOP-2009-5.1.3 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése”  című felhívásra tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
(1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata 
összeállítsa és benyújtsa a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc 
városában” c. pályázatot. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   2009. július 16 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges 36.000 eFt 
saját erő összegét, mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
„Pályázatok Önrésze” költségvetési során rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. július 16. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 
megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatosan 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály  
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
 
4)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az ÉMOP 5.1.3 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat keretében megvalósított 
beruházást 10 évig működteti. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   A beruházás üzembe helyezésétől számított 10 év 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
 
 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP-

2009-4.2.2 kódszámú „Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” 
(akadálymentesítés) című felhívásra  

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

 
 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-132/31.732/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  „Pályázatok benyújtása az ÉMOP 2009-4.2.2 kódszámú, Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés) 
című  felhívásra” 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázatok 
benyújtására az ÉMOP 2009-4.2.2 kódszámú, Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés) című  felhívásra”  tárgyú sürgősségi 
indítványt és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata összeállítsa és 
benyújtsa pályázatát az alábbi intézmények épületeinek akadálymentesítésére 
vonatkozóan  
Belvárosi Óvoda  
Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  
Martin János Szakképző Iskola  
Perecesi Szolgáltatási Központ 
Avasi Szolgáltatási Központ  
Hámori Szolgáltatási Központ  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  
2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázatok megvalósításához szükséges saját 
erő összegét, mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Pályázatok 
Önrésze” költségvetési soron rendelkezésre áll. 
 

Intézmény Biztosítandó 
saját erő  

Elnyerhető 
támogatás  

Összesen 
eFt 

Belvárosi Óvoda  3.300 29.700 33.000 
Avastetői Általános, Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alap-fokú Művészetoktatási 
Intézmény 

3.300 29.700 33.000 

Martin János Szakképző Iskola  3.300 29.700 33.000 
Perecesi Szolgáltatási Központ   2.500 22.500 25.000 
Avasi Szolgáltatási Központ  1.700 15.000 16.700 
Hámori Szolgáltatási Központ  1.700 15.000 16.700 
Összesen: 15.800 141.600 157.400 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és 
a megvalósításához szükséges dokumentumok, kötelezettségvállalások 
aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési  

   és rendezési Osztály  
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MIBOB Kft. és az Önkormányzat 
között fennálló földhasználati szerződés 
módosítására  

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

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

 
V-133/31.733/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  MIBOB Kft és az Önkormányzat között fennálló földhasználati 

szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIBOB Kft 
és az Önkormányzat között fennálló földhasználati szerződés módosítására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a MIBOB Kft.-vel 
kötött földhasználati szerződés módosításához az alábbiak szerint. 
 
„Az Önkormányzat, mint a Miskolc 46293 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
tulajdonosa, ezúton hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2006. május hó 17. 
napján kelt, és a 2007. május hó 15. napján módosított megállapodásokban 
foglaltak alapján, a MIBOB Kft. által épített bobpálya részét képező 508 m2 
térmértékű, alpesi bobpálya fogadóként megnevezett épületegyüttes, mint 
önálló tulajdonú épület az ingatlan-nyilvántartásban 46293/A helyrajzi szám 
alatt feltüntetésre, és a feltüntetett épületre a MIBOB Kft. tulajdonjoga létesítés 
jogcímén, továbbá a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 9.§ (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az épület mindenkori tulajdonosát megillető földhasználati jog 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.” 
 
„A MIBOB Kft. vállalja, amennyiben az Önkormányzat és a Kft. között fennálló 
földhasználati szerződés bármely okból megszűnik, az önálló felépítményként 
bejegyzett fogadó épületet is elbontja a szerződés megszűnésétől számított 90 
napon belül és intézkedik a felépítménynek, a felépítményen fennálló 
tulajdonjogának, valamint a földhasználati jognak az ingatlan-nyilvántartásból 
történő töröltetése iránt. 
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Amennyiben a fenti határidőn belül a MIBOB Kft. vállalt eredeti állapot 
helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat jogosult 
a felépítményt a MIBOB Kft. költségére elbontatni. Abban az esetben, ha az 
Önkormányzat a felépítményt az előbbiekben írtak szerint elbontatja, a MIBOB 
Kft. ezúton nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy külön okiratban 
nyilatkozatot ad ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a felépítmény, a 
felépítményen fennálló tulajdonjoga, valamint a földhasználati joga az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre kerüljön." 
 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő 
szerződés-módosítást írja alá.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az ÉMOP keretében meghirdetett, 

az Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járó beteg 
szakellátás korszerűsítése tárgyában 
elnyert pályázati összeg kiegészítésére  

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

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

V-134/31.734/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  ÉMOP keretében meghirdetett, az Egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése 
tárgyában elnyert pályázati összeg kiegészítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Észak-
Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, az Egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyában elnyert 
pályázati összeg kiegészítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Miskolc, Tömörkény utcai 
háziorvosi rendelőkomplexum Egészségházzá fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódóan a 2009. évi költségvetésben a pályázati önrész keretösszeg 
terhére 3.902.261.- Ft-ot biztosít a megvalósítandó Egészségházban a 
multifunkciós helyiség kialakítása céljára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány, a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány, valamint a 
Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására 

 
Polgármester: Módosító indítvány az előterjesztőin kívül 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  

V-135/31.735/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, Miskolc Város 

Kultúrájáért Közalapítvány, Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Város Közoktatásáért Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány, 
Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító okiratát az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány kuratórium tagjainak az alábbi személyeket választja: 
 
Elnök: Horváth Ottóné 
Tagok:  Riba Istvánné 
   Dr. Veres Jánosné 
   Dr. Veres Pál 
   Tóthné Csorba Mária 
   Kovács Lajosné 
   Barkóczi István 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány alapító okiratát a 2. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány kuratórium tagjainak az alábbi személyeket választja: 
 
Elnök: Borkúti László 
Tagok: Sárközi György 

Kurta Mihály 
Dr. Fazekas Csaba   
Czikora Ágnes  
Kolostori Gábor  
Némethi Lajos 

 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okiratát a 3. sz. mellékletnek 
megfelelően módosítja. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak az alábbi személyeket 
választja: 
 
Elnök: Csibi Károly 
Tagok:  Lehóczki László 

Dr. Czakó Nikoletta 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
7. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a közgyűlési döntésnek megfelelően módosított alapító okirat 
B.-A.-Z. Megyei Bíróságnál történő bejegyzése érdekében. 
 
Felelős  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 

(Az alapító okiratok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények Miskolc Városi 
Diáksport Szövetségéhez való 
csatlakozás lehetőségére 

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

 
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a  

V-136/31.736/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények Miskolc 

Városi Diáksport Szövetséghez való csatlakozási lehetősége 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények Miskolc Városi Diáksport 
Szövetséghez való csatlakozási lehetőségére” című sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában lévő oktatási 
intézmények tagjai lehessenek a Miskolc Városi Diáksport Szövetségnek. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati intézmények 

felújítására benyújtott pályázatok 
önrészének módosítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a  
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V-137/31.737/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Önkormányzati intézmények felújítására benyújtott pályázatok 

önrészének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat 
önkormányzati intézmények felújítására benyújtott pályázatok önrészének 
módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a József úti óvoda fejlesztése 
(nyílászárók cseréje, elektromos rekonstrukció) beruházási feladathoz elnyert 
támogatás felhasználhatósága céljából, a közbeszerzési eljárás során az  
elfogadott árajánlathoz szükséges többletköltséget, azaz 3.203 ezer Ft-ot a 
2009. évi költségvetés Váratlan meghibásodások felújítási tételsor terhére 
biztosítja. A támogatott felújítások így maradéktalanul megvalósulhatnak, az 
alábbi forrásösszetétel mellett. 
 
 

Ssz Felújítandó 
intézmény  

megnevezése 

Biztosítandó Igénybe vehető 
támogatás 

Felújítás 
teljes 

költsége  
önrész   
Ft-ban Ft-ban 

Ft-ban 
64.701.901,-1 József úti óvoda 44.701.901,- 20.000.000,- 
35.853.784,-2 Belvárosi óvoda 16.651.778,- 19.202.006,- 

 
 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MIBERSZOLG KFT 
Határidő:   2009. augusztus 31. 
 
 
14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat felújítására benyújtott 
pályázatok önrészének biztosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a  
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V-138/31.738/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 

burkolat felújítására benyújtott pályázatok önrészének 
biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2009. (III.11) sz. költségvetési 
rendeletében szereplő Települési önkormányzatok szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása (2009. évi TEUT pályázat) soron 
szereplő keretösszeget az alábbiak szerint használja fel. 
 

Utca megnevezése Kivitelezés 
bruttó ktsge 
(tervezői ár) 

Műszaki 
ellenőrzés 

bruttó ktsge 
(MIBER Kft)

Pályázati 
díj 

Összes bruttó 
költség 

Önrész Igényelt 
támogatás 

Halom utca 17 198 750 429 969 223 148 17 851 867 8 925 934 8 925 933

Irinyi utca 34 298 750 857 469 445 015 35 601 234 17 800 617 17 800 617

Hatvanötösök utca 26 798 500 669 725 347 699 27 815 924 13 907 962 13 907 962

Róna utca 29 570 000 739 250 383 661 30 692 911 15 346 456 15 346 455

Templom- Balassi utca 37 387 500 934 688 485 091 38 807 279 19 403 640 19 403 639

Muhi-Szervezet-
Ferenczy u 

68 829 000 1 720 725 500 000 71 049 725 35 524 863 35 524 862

Örös utca 31 796 000 794 900 412 543 33 003 443 16 501 722 16 501 721

Középszer utca 80 412 250 2 010 306 500 000 82 922 556 41 461 278 41 461 278

Szeles utca III. ütem 34 431 250 860 781 446 735 35 738 766 17 869 383 17 869 383

Görgey utca 34 561 000 864 025 448 418 35 873 443 17 936 722 17 936 721

Rácz Ádám utca 33 415 000 835 375 433 549 34 683 924 17 341 962 17 341 962

Összesen: 428 698 000 10 717 213 4 625 859 444 041 072 222 020 539 222 020 533

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. október 31. 
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a kötelező úszásoktatás  

átszervezésére, a Városi Uszoda 
üzemeltetőjének változtatására és a 
Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító 
Okiratának módosítására 

 
 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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A Közgyűlés 25 igen, 13 nem, 2 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5  fő) meghozta a  

V-139/31.739/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Kötelező úszásoktatás  átszervezése és a Városi Uszoda 

üzemeltetőjének változtatása, valamint a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont Alapító Okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kötelező 
úszásoktatás átszervezésére, a Városi Uszoda üzemeltetőjének változtatására, 
és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító Okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc MJV Közgyűlése a kötelező úszásoktatás megszervezésére 

szerződést köt a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 

 
2.) Miskolc MJV Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal vagyonkezelési szerződést köt a Városi Uszoda 
üzemeltetéséről. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 

 
3.) A Közgyűlés utasítja a Miskolc Városi Szabadidőközpontot és a Miskolc 

Városi Sportiskola Nonprofit Kft-t, hogy a Városi Uszodában, illetve a 
kötelező úszásoktatásban foglalkoztatott közalkalmazottak 1992. évi 
XXXIII. törvény 25/A. § -a szerinti továbbfoglalkoztatásának lehetőségét 
vizsgálja meg, illetve a továbbfoglalkoztatáshoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Miskolc Városi Szabadidőközpont 
   Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
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4.) Miskolc MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert a változások 

következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok – 2009. I. 
féléves korrekció keretében történő – rendezésére. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. I. féléves korrekció 

 
5.) A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító 

okiratának 2. sz. melléklet szerinti módosítását. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Határidő:  2009. szeptember 1. 
 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
16. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 1/3. 

sz. alatt lévő egyetemi szolgálati lakás 
helyett cserelakás biztosítására 

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

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

V-140/31.740/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Széchenyi utca 117. 1/3. sz. alatt lévő egyetemi 

szolgálati lakás helyett cserelakás biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Széchenyi utca 117. 1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati lakás helyett 
cserelakás biztosítására” című sürgősségi előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a XII-209/4855/1994. sz. 
határozat alapján a Miskolci Egyetem részére biztosított öt szolgálati lakás 
közül a Miskolc, Széchenyi u. 117. 1/3. sz. alatt lévő lakás helyett a Miskolc, 
Attila u. 3. fsz. 2. sz. alatt lévő költségelven bérbe adandó lakást biztosítja 
szolgálati lakásként. Ezáltal a Miskolc, Széchenyi u. 117. 1/3. sz. alatti lakás 
szolgálati jellege megszűnik és azt a bérlő köteles a bérbeadónak visszaadni.  
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2. A Miskolc, Attila u 3. fsz. 2. sz. alatti lakás bérlője Dr. Kabdebó Lóránt 
professzor lesz – Közgyűlés VII-198/60.188/2004. sz. határozatával 
összhangban – Miskolcon folytatott egyetemi, közéleti tevékenységére 
tekintettel, annak a városban végzett időtartamáig. 
 
3. A bérlő óvadéki díj fizetésére köteles. A bérlő a bérlakást nem cserélheti 
el, minőségi cserébe nem vonhatja be, tartási szerződést nem köthet rá, nem 
vásárolhatja meg, albérletbe nem adhatja, valamint a lakásba más személyt 
kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi feltételekkel fogadhat be. A bérleti 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a bérlő 
részére térítési díj nem fizethető. 
 
Felelős:   MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:   azonnal  
 
17. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és 

Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására 

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

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 14 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

V-141/31.741/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szabó 
Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására ” című előterjesztést és az alábbiak 
szerint döntött: 
 
A közgyűlés 
 
1.  pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a Szabó Lőrinc Általános 

és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői feladatainak 
ellátására, igazgatói beosztás betöltésére, 

2. az intézményvezetői feladatok ellátásával - 2009. augusztus 1. napjától az 
igazgatói beosztás pályázat útján történő betöltéséig terjedő időtartamra 
megbízza Egyed Zsoltnét, 

3. felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 

Felelős:    polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

 
(A pályázat a jegyzőkönyvhöz mellélelve.) 
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18. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 
beosztásának betöltésére történő 
pályázat kiírására 

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

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

V-142/31.742/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 

beosztásának betöltésére pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére 
történő pályázat kiírására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbiak szerint 
döntött: 
 
A közgyűlés pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a Miskolci 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére. 
 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 

(A pályázat a jegyzőkönyvhöz mellélelve.) 
 
 
 
19. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 

lillafüredi ingatlancsoportjához 
csatolandó további ingatlanrészek 
értékesítésére és a korábbi vonatkozó 
döntés módosítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-143/31.743/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlan-csoportjához 

csatolandó további ingatlanrészek értékesítése és a korábbi 
vonatkozó döntés módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az egykori 
Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjához csatolandó további 
ingatlanrészek értékesítésére és a korábbi vonatkozó döntés módosítására” 
című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi vonatkozó – VI-113/13.558/2008. 
számú – határozat  alapján értékesített Miskolc, Erzsébet sétányon 
elhelyezkedő 38457 hrsz-ú, 12939 m2 nagyságú "udvar" megnevezésű ingatlan 
9839/12939 tulajdoni hányadán túl további 2078/12939 tulajdoni hányad, illetve 
a 38483 hrsz-ú, 1133 m2 nagyságú "udvar" megnevezésű ingatlan 700/1133 
tulajdoni hányada helyett csupán 670/1133 tulajdoni hányad, így mindösszesen 
további 2.048 m2 terület kerüljön értékesítésre a Hunguest Hotels Szállodaipari 
Zrt., mint az ingatlan-együttes nyertes vevője felé.   
 

22. Az értékesítendő 2.048 m -es terület eladási ára – a már elidegenített 
ingatlancsoport üres területének fajlagos  7.857.- Ft/m2 értékével azonosan – 
16.091.136.- Ft + 0 Ft áfa összeg legyen.  
 
3. Hozzájárul a korábbi vonatkozó – VI-113/13.558/2008. számú – 
határozatának 6. pontjában foglalt döntésének módosításához oly módon, hogy 
a ~ 3.100 m2 2 nagyságban megjelölt közparkoló felületet 1.022 m  
alapterületben határozza meg.  
 
Utasítja a MIK Zrt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés és a 
kapcsolódó okiratok aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal  
 
20. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc 5-ös számú déli 

iparterület ipari parki cím elnyerésére 
irányuló pályázatára 

 
Polgármester: Módosító indítványt a napirend tárgyalásakor Lenártek András 
képviselő úr terjesztett elő, melyet előterjesztőiként befogad, így erről külön 
szavazni nem kell. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosító indítványban 
foglaltakra is. 

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-144/31.746/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari parki cím elnyerésére 

irányuló pályázat benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari parki cím elnyerésére irányuló 
pályázatára" című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt.-t a Miskolc 5-ös számú déli iparterület 

ipari parki cím elnyerésére irányuló pályázata elkészítésével. 
 
2. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t az „ipari park” cím elnyerésére kiírt 

pályázat benyújtására 2009. július 15-i határidővel a pályázati feltételek 
teljesíthetőségének vizsgálatát követően.  

 
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az ipari park címre történő pályázat a 

47511/1, 47396, 0115/2, 0109/2, 0133/8, 0115/6, 0156/4  helyrajzi számú, 
Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 
ingatlanokra vonatkozzon és biztosítja a MIK Zrt., tartós használati, 
hasznosítási jogát 25 évre és felhatalmazza a Polgármestert az erre 
vonatkozó szerződés MIK Zrt.-vel történő megkötésére. 

 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 

 
 
 

21. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Piac Zrt. részére 
nyújtandó részvényesi kölcsönnel 
kapcsolatos döntések meghozatalára, 
valamint FB tag választására 

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

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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V-145/31.751/2009. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Piac Zrt. részére nyújtandó részvényesi kölcsönnel 

kapcsolatos döntések meghozatala, valamint FB tag 
megválasztása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Piac Zrt. részére 

az alábbi feltételekkel kötendő részvényesi kölcsönszerződés keltétől 
számított egy éves időtartamra (lejárat) a kölcsön tényleges folyósításakor 
irányadó jegybanki alapkamattal megegyező ügyleti kamatozású, 
összesen 85.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanötmillió forint kölcsönt 
(részvényesi kölcsönt) nyújt.  
A részvényesi kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy  

 
–  az IKERON Zrt. a tagi kölcsön visszafizetésére készfizető kezességet 

vállaljon,  
 
–  továbbá a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettség részleges 

vagy nem teljesítése esetén az IKERON Zrt. a vele kötendő külön 
ellenérték nélküli fedezeti opciós megállapodás alapján vételi jogot biztosít 
a tulajdonát képező Miskolci Piac Zrt. jegyzett tőkéjének terhére 
kibocsátott törzsrészvényeire névértéken, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára azzal, hogy a vételi joggal érintett (opció lehívása) 
részvények ellenértékébe a Miskolci Piac Zrt. által meg nem fizetett 
kölcsön teljes egészében beszámítható. A vételi jog kiterjed az IKERON 
Zrt. teljes Miskolci Piac Zrt-ben tulajdonolt részvényállományára.  

 
–  a részvényesi kölcsön átutalása – a kölcsönszerződésben előírt 

folyósítási feltételek teljesülése esetén – a Miskolci Piac Zrt. által nyitandó 
önálló elkülönített számlára történhet azzal, hogy ezen elkülönített 
számláról történő kifizetések (rendelkezési jog gyakorlása) kizárólag úgy 
gyakorolhatók, hogy az egyik aláíró az Önkormányzat által a Miskolci Piac 
Zrt. Igazgatóságba delegált igazgatósági tag legyen. 

 
–  a részvényesi kölcsönszerződésben meg kell határozni azokat a kifizetési 

jogcímeket, amelyekre nézve az elkülönített részvényesi kölcsönszámláról 
kifizetések teljesíthetők, tekintettel arra, hogy a részvényesi kölcsön 
folyósításának célja az, hogy a Miskolci Piac Zrt., mint vállalkozás 
folytatása fenntartható legyen, illetve az átmeneti működési költségekre 
vonatkozó likviditási hiányt orvosolja. 

 
–  a részvényesi kölcsönszerződésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzat 

jogosult az elkülönített számlára utalt, de még fel nem használt 
kölcsönkeretet visszavonni, ha a Miskolci Piac Zrt-vel szemben 
felszámolási eljárás vagy jelentős vagyoni értékben marasztaló bírói 
határozat és/vagy végrehajtási eljárás indulna. A visszafizetés inkasszós 
joggal biztosítandó. 
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A kölcsön folyósításának feltételei a következők: 
 
– Kerüljön aláírásra az Önkormányzat és a Miskolci Piac Zrt. között a Búza 

téri piac ingatlanok használatát biztosító földhasználati szerződés a 
megállapodott összegben (évi 40 millió forint + ÁFA) és mértékben. 

 
– A jogszabályoknak megfelelő tartalomban és formában kerüljön 

elfogadásra a Miskolci Piac Zrt. 2008. évre vonatkozó beszámolója, a 
beszámoló mellékletei, továbbá a Miskolci Piac Zrt. tegyen eleget a 
mérlegbeszámolóra vonatkozó  közzétételi kötelezettségének. 

 
– A Miskolci Piac Zrt. közgyűlése fogadja el a társaság 2009. évre 

vonatkozó olyan, a jelenleg ismert gazdasági feltételekre alapított üzleti 
tervét, amely illeszkedik az OTP-vel kötendő refinanszírozási szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségekhez, és az üzleti terv szerinti gazdálkodás 
ne legyen veszteséges. 

 
– Kerüljön sor az OTP-vel kötendő megújított tartalmú refinanszírozási 

szerződés megkötésére, amely illeszkedik a 2009. évre vonatkozó 
Miskolci Piac Zrt. elfogadott üzleti tervéhez, és amely folyósítási 
feltételként írhatja elő az Önkormányzat által jelen határozattal elfogadott 
részvényesi kölcsön teljesítését.  

 
– A Miskolci Piac Zrt. Alapszabálya tartalmazza azon módosító 

rendelkezést, amely szerint a Miskolci Piac Zrt. és az IKERON Zrt. között 
kötött, kötendő és a Miskolci Piac Zrt. közgyűlése által egyhangúlag 
jóváhagyott szerződések alapján vagy bármely más jogcímen az IKERON 
Zrt. részére történő kifizetések, értékszolgáltatások kizárólag a Miskolci 
Piac Zrt. Igazgatóságának egyhangú (mindhárom igazgatósági tag 
jelenlétében meghozott) előzetes jóváhagyásával teljesíthetők.  

 
2. A közgyűlés felhatalmazza Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesterét, hogy a jelen határozatnak megfelelő tartalmú részvényesi 
kölcsönszerződést az Önkormányzat nevében megkösse és aláírja.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Piac Zrt. 

Igazgatóságának a kezdeményezésére felhatalmazza Káli Sándor 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő korlátozott 
mértékű (melynek összege megegyezik a részvényesi kölcsön 
összegével) komfortlevelet az Önkormányzat nevében aláírja azzal, hogy 
az Önkormányzat a részvényesi kölcsönszerződés megkötésével a 
komfortlevélben vállalt kötelezettségének eleget tett.  

 
4. A közgyűlés a Miskolci Piac Zrt. Felügyelő Bizottságába Leleszi István 

Miskolc, Papszer u. 44. fszt.1. sz. alatti lakost jelöli.  
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
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Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.  
A legközelebbi – rendkívüli – Közgyűlés időpontja: 2009. szeptember 3.  
A tervezett napirend: Villamos projekttel kapcsolatos döntések meghozatala.  
 
A legközelebbi Közgyűlés időpontja: 2009. szeptember 24. 
 
Az ülést 20:58-kor berekeszti.  

 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

  
Dr. Mihalecz Péter Káli  Sándor 

j e g y z ő p o l g á r m e s t e r 
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