MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
VIII-31.076/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 26-án,
9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Dr.
Bistei Attila DR. Univ., Cseh László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente,
Doszpoly Orsolya, Fábián István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi
Attila, Dr. Hardonyi András, Dr. Hártó György, Hegedüs Andrea, Horváth
Ottóné, Illyés Miklós, Juga György, Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács
Józsefné, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál,
Nyulászy Istvánné, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon
Gábor, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs Erika, Szűcs
Tamás, Szabó 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. Kovács László.
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András
MIHŐ Kft. Igazgatója, Duzsik Gábor MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László
Miskolci Turisztikai Kft., Osváth Zoltán Városgazda Nonprofit Kft. ügyv.igazgató,
Karosi Imre MIKOM Nonprofit Kft., 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 32 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 Miskolctapolca kiemelt turisztikai
attrakció projekt tartalmára
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

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

2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a DVTK 100 éves évfordulójához
kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezésére,
a
DFC
Kft.
támogatási
szerződésének módosítására, valamint a
DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön
folyósítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

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

3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
a
Szinva-patak
szakaszainak rendezése című
önrészének biztosítására
Előterjesztő:

árvizes
pályázat

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 10 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
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4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat felterjesztés benyújtására a Magyar
Köztársaság Miniszterelnökéhez, a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Rendőrfőkapitányság
személyi
állománya
létszámának növeléséről
Előterjesztő:

FIDESZ frakció

Polgármester: Megadja a szót Dr. Szinay Attilának.
Dr. Szinay Attila: A FIDESZ frakció nevében beterjesztett sürgősségi
indítványt a közelmúlt eseményei is aktuálissá teszik. Ki kell mondani,
Miskolcon rendőrhiány van. Fontosnak tartja, hogy a Közgyűlésen is
beszéljenek a témáról. Draskovics Tibor nem biztos, hogy igazat mond, hiszen
jó ideje megígérték már a készenléti rendőrséget Miskolcnak. Nem biztos
egyébként, hogy szakmailag és anyagilag ez a jó megoldás. A FIDESZ frakció
álláspontja, hogy a városi és a megyei kapitányság állományát növeljék. A
készenléti rendőrség tagjai többet keresnek. A helyi állomány tagjai
valószínűleg szeretnének átpályázni.
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.

5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. –
Régiposta u. 2. szám alatti ingatlan-együttes
önkormányzati tulajdonba adása tárgyában
hozott IX-217/14.034/2008. számú közgyűlési
határozat módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
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6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt
projekt keretében megvalósítandó térfigyelő
rendszer
képfelvevőinek
elhelyezésére,
valamint a megfigyelt közterület kijelölésére
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Közgyűlés által a 2009. évi
költségvetési rendeletben meghatározott
fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges
banki feltételek jóváhagyására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft.
eszközeinek megvásárlására fordítandó
hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a zárt ülés
napirendjére történő felvételéről.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) a sürgősségi
előterjesztést a zárt ülés
napirendjére felvette.
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9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MISEK Kft. Alapító Okiratával való
összhang megteremtése érdekében a
Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz határozata
2.pontjának hatályon kívül helyezésére,
valamint új ügyvezető megválasztására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a zárt ülés
napirendjére történő felvételéről.
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) a sürgősségi
előterjesztést a zárt ülés
napirendjére felvette.
Polgármester: Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az
ülés napirendjére vonatkozóan.
--Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot,
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket is.
Közgyűlés 37 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) az ülés
napirendjét az alábbiak szerint
állapította meg:
1.

Javaslat a lakcímbejelentés
megalkotására
Előterjesztő:

2.

Javaslat az épített
felülvizsgálatára
Előterjesztő:

3.

szabályairól

szóló

rendelet

szóló

rendelet

Káli Sándor polgármester
környezet

helyi

védelméről

Káli Sándor polgármester

Javaslat Miskolc város védett síremlékeiről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:

4.

helyi

Fedor Vilmos alpolgármester

Javaslat
a
köztisztviselőkre
vonatkozó
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester
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2010.

évi

5.

Javaslat közterületek elnevezésére
Előterjesztő:

6.

Káli Sándor polgármester

Javaslat a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő:

7.

Káli Sándor polgármester

Javaslat Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének
infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázatok önrészének
biztosítására
Előterjesztő:

8.

Káli Sándor polgármester

Javaslat Miskolc Megyei Jogú
Stratégiájának elfogadására

Önkormányzati

Informatikai

Káli Sándor polgármester

Előterjesztő:
9.

Város

Javaslat a „Városok a helyi innovációért és partnerségért” című UrbAct II
projektben projekt partnerként való részvételre
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

11. Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről
Előterjesztő:

dr. Mihalecz Péter jegyző

12. Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi konyhák
működtetésének racionalizálásáról
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

13. Tájékoztató az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS
14. Javaslat Miskolc
adományozására
Előterjesztő:

város

művészeti

és

tudományos

Káli Sándor polgármester
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ösztöndíjainak

15. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok:
1.

Javaslat Miskolctapolca kiemelt turisztikai attrakció projekt tartalmára
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester

2.

Javaslat a DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat
megszervezésére, a DFC Kft. támogatási szerződésének módosítására,
valamint a DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön folyósítására
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester

3.

Javaslat a Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése című pályázat
önrészének biztosítására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester

4.

Javaslat
felterjesztés
benyújtására
a
Magyar
Köztársaság
Miniszterelnökéhez,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőrfőkapitányság személyi állománya létszámának növeléséről
Előterjesztő: FIDESZ frakció

5.

Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – Régiposta u. 2. szám alatti ingatlanegyüttes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában hozott IX217/14.034/2008. számú közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester

6.

Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt keretében
megvalósítandó térfigyelő rendszer képfelvevőinek elhelyezésére,
valamint a megfigyelt közterület kijelölésére
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester

7.

Javaslat a Közgyűlés által a 2009. évi költségvetési rendeletben
meghatározott fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges banki
feltételek jóváhagyására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
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ZÁRT ÜLÉS:
8.

Javaslat a MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására
fordítandó hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás
keretében
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester

9.

Javaslat a MISEK Kft. Alapító Okiratával való összhang megteremtése
érdekében a Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz határozata 2.pontjának
hatályon kívül helyezésére, valamint új ügyvezető megválasztására
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt tájékoztatja a testületet
arról, hogy november 25. a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja.
Ez alkalomból a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti
Otthona miskolci szervezete és a Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány lila
szalagot, valamint egy kis könyvet helyezett a képviselők asztalára.
Idén novemberben 20 éves az ENSZ Gyermekjogi egyezménye. Ebből az
alkalomból az UNICEF Magyar Bizottsága szeretné emlékeztetni a
döntéshozókat a gyermekekkel szembeni felelősségükre.
Az SZDSZ frakció a CINE-MIS Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagcserére
tett javaslatot.
A frakció javasolja Tokár Balázs helyett Vass Andrási Györgyöt megválasztani.
Kérdezi a képviselők részéről van-e hozzászólás a személyi javaslattal
kapcsolatban.
--Polgármester: Szavazásra teszi fel az előzőekben ismertetett személyi
javaslatot.
A Közgyűlés 32 igen, 2 nem, 3
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 8 fő) meghozta a
VIII-201/32.249/2009. sz. határozatot
Tárgy:

CINE-MIS Nonprofit Kft-ben Felügyelő Bizottsági tag cseréje

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az SZDSZ frakció CINEMIS Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagcserére vonatkozó javaslatát és az
alábbiak szerint döntött:
Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a CINE-MIS Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába 2009. november 26. napjától Tokár Balázs helyett Vass Andrási
Györgyöt választja meg.
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Polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Hártó György független
képviselő 2009. november 18-ától a FIDESZ frakció tagjaként folytatja
munkáját.
Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, megadja a szót Fedor
Vilmos alpolgármester úrnak.
Fedor Vilmos alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a közelmúltban
először Szolnokon, majd Kecskeméten a város kultúrájáért dolgozók és a város
jelentős elismerésekben részesültek. Két művészeti fesztivál, a Bartók+ és a
Nemzetközi Filmfesztivál kiváló minősítést kapott. Kis kiállítás található az
elnöki asztal mellett.
Elhunyt Dargay Attila 2009. október 20-án. A művész pályáját Miskolcon
kezdte. A rajzfilmművészet legnagyobb gyermeke volt Dargay Attila. Betegsége
miatt az elmúlt közel 20 évben elfeledkezett róla a szakma. 1927-ben
Mezőnyéken, a mai Nyékládházán született. 1932-ben tért vissza a család
Miskolcra és itt járta elemi és polgári iskoláit, majd a Színművészeti Főiskolára
nyert felvételt. Alkotásai közül kiemeli a Hajrá mozdonyt, a Ludas Matyit, a
Vukot, a Szaffit és az Erdő kapitányát. Emlékét megőrzik, hiszen a mesefigurái
tovább élnek. November 13-án volt a temetése a Farkasréti temetőben, a
művész sírján a város koszorúját Madaras Péterrel közösen helyezték el a
művész sírján.
(egy perces néma megemlékezés után)
Polgármester: Napirend előtt szólásra jelentkezett képviselőtársainak adja
meg a szót.
Dr. Varga László: 1,5 hete sajnálatos esemény történt Sajóbábonyban. Ami
külön szomorú, hogy egyes pártok PR fogásokra használják a történteket. Az
imént Dr. Szinay Attilától is ilyen jellegű indokolást hallhattak. A borsodi,
miskolci MSZP a cselekvés mellett döntöttek. Draskovics Tibor miniszter urat
felkeresték és Sajóbábonyban önálló rendőrőrs kialakítását kérték, továbbá a
készenléti rendőrség létrehozását Miskolcon. A Parlamentben hétfőn azonnali
kérdést intézett a rendészeti tárcához. December 1-jétől létrejön az önálló
rendőrőrs és január 1-jétől elindul a helyszíni feltöltése a miskolci bevetési
századnak. A város, a térség komoly eredményéről van szó. A város
közterületeinek biztonságát is segíti majd az új egység.
Szűcs Tamás: A normatívákkal kapcsolatban elmondja, 7,5%-os csökkentésről
lehet beszélni a közoktatásban. Nem a gyereklétszám indokolja ezt a
csökkenést. Első olvasatban 1,5 milliárdról volt szó, most úgy tűnik 1,1
milliárdról lehet beszélni, amibe ha a járulékokat és egészségügyi hozzájárulást
is belekalkulálják akkor körülbelül 300 millió a végösszeg. Az önkormányzat
lassan 50%-kal járul hozzá a normatívák kiegészítéséhez.
A TISZK-ekkel Miskolc 2 milliárdot nyert. A megyei jogú városok közül
Miskolcon két TISZK is nyert, ami igen nagy eredmény. Egy TÁMOP-os és egy
infrastruktúra fejlesztési részre oszlik a pályázat. A 850 milliót jelentő
infrastruktúra csomag vonatkozásában és a megvalósulásban az ellenzék
szeretne élni az ellenőrzési jogával. Az összeférhetetlenség dolgait is
bölcsességgel kell kezelni. Reméli a TIOP-nál nem lesz olyan megtorpanás,
mint a TÁMOP-nál.
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Polgármester: A 300 millió a költségvetésben komoly kérdés. A konstruktív
hozzáállást megköszöni. A TISZK-ek valóban hozzá tudnak járulni az oktatás
fejlesztéséhez.
Fodor Zoltán: Hatodik éve kerül megrendezésre a szárazelem-gyűjtés. Két
plakátot mutat, amivel a gyerekek is találkoztak. Lassan félidejénél tart a
vetélkedő. Egy évvel ezelőtt az általános iskolák részére várostörténeti
vetélkedőt hirdetett meg, s megígérte idén a középiskolák részére is meghirdeti.
Idén mindkét korosztály részére megszervezi a vetélkedőt.
Juga György: Ügyrendi észrevétele, hogy Dr. Varga László olyan témát
érintett, ami napirenden is szerepel. Amikor az ellenzék tesz ilyet, akkor mindig
az SZMSZ-re hivatkozással polgármester úr leállítja őket.
A Selyemréti Fürdő beruházása nem halad. Két éve, szilveszterkor
búcsúztatták a meleg vizes medencét abban a reményben, hogy 2008-ban új
fürdő nyílik. Ma annyit tudni forrás lehívási és finanszírozási gondok vannak. A
városvezetés és a Holding kitalálta, hogy a projektet a közbeszerzések
megkerülésével bonyolítják le. FB tagként ezt már szóvá tette. Ezt elutasították
azzal, hogy ez nem FB hatáskör. Néhány hete döntési előterjesztés került a
felügyelő bizottság asztalára, az építési beszerzésének közbeszerzési eljárás
nélküli beszerzésének döntési jóváhagyása. Az FB többségi döntéssel úgy
döntött a közbeszerzés lebonyolítását javasolja. Ebből az következik a fürdő
beruházásának ügye halasztódik. Egy téves szándék napvilágra kerülésének
komoly következményei lehetnek. A közbeszerzések megkerülése nem jó út. A
komoly milliárdos beruházásokat, ha évekkel később ellenőrzik és kiderül, hogy
bármely támogatási összeg nem megfelelően került felhasználásra, az EU
visszavonja.
Polgármester: A sürgősséggel felvett napirend a rendőrség állományának
növelésére, Dr. Varga László hozzászólása pedig a készenléti egységre
vonatkozott. A közbeszerzési szakvélemény megvolt. Ezt követően kértek még
szakvéleményt, az egyik azt mondta le lehet így folytatni, a másik nem. Most
nyílt pályázat van, ami időveszteséggel jár. A helyi vállalkozók preferálása volt
az eredeti céljuk.
Nyírő Pál: Igaz, hogy még nincs jelen a készenléti rendőrség, tájékoztatja a
város közvéleményét, hogy a Mindenszentek és halottak napi ünnepkör
rendben, fegyelmezetten és méltóságteljesen zajlott. Köszönetet mond
mindazoknak, akik a rendet biztosították.
Polgármester: Miskolc város együttműködése példás. A rend fenntartásában
közreműködőknek ezúton köszönetet mond.
Lenártek András: Hatalmas miskolci sportsikerről számol be. Gáspár Eszter az
U23-as Cselgáncs EB-n 3. helyezett lett. Az edzője Illyés Miklós. A sikerhez
gratulál.
Polgármester: Az elért sikerekhez gratulál.
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1. napirend tárgya:

Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Ismert probléma, hogy (Lyukóvölgy) egyrészt külterületi,
zártkerti ingatlanokon álló, többségében gazdasági épületként funkcionáló
építményekbe költöznek és jelentkeznek be – jórészt más településekről érkező
- állampolgárok, másrészt az is egyre jellemzőbb, hogy egyes lakásokba
(fészekrakó programmal megszerzett avasi panellakások) jóval többen
költöznek be, és laknak ott életvitelszerűen, mint amit a lakás mérete,
befogadóképessége megengedne.
Ehhez a jelenséghez társul, hogy az érintett területeken, lakóépületekben
romlott a közbiztonság, elszaporodtak a tulajdon elleni, rendbontó és garázda
cselekmények és ezzel párhuzamosan az ingatlanok értéke is jelentősen
csökkent. A közrendet, köznyugalmat sértő cselekmények elleni fellépés a
rendvédelmi szervek feladata, de az ezt generáló „beköltözések” megállítása,
visszaszorítása érdekében javasolja a lakcím bejelentés helyi szabályainak
megalkotását oly módon, hogy a vonatkozó törvényi szintű szabályozást
kiegészítve meghatározza a testület a bejelentkezéshez szükséges 1 főre eső
minimális lakrész méretét (6 m2), valamint azokat a műszaki paramétereket,
melyeknek meg kell felelnie a lakásként használt épületnek, építménynek.
Abban az esetben, ha a lakás nem felel meg ezen előírásoknak
a
bejelentkezés elutasításra kerül.
Egyebekben a lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek
minősül és helyszíni bírság, vagy 30 ezer Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemény:


Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Polgármester úr által
elmondottakkal egyetért, Miskolcon rendnek kell lennie. A Jogi Bizottság
valóban egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Jogászként azonban vannak
jogi aggályai. Egyedi szabályozásról lenne szó. 2009-ben az Alkotmánybíróság
hozott egy határozatot, amelyben egy Pilisvárosi - ugyanebben a témában
született –rendeletet helyezett hatályon kívül. A szabályozandó kérdéskört
magasabb szintű jogszabályokban már szabályozták. Egyébként a hivatkozott
jogszabályoknak sem felel meg a tervezet. Az Ötv. értelmében az
önkormányzat rendeletet alkothat, ha erre magasabb szintű jogszabály
felhatalmazást ad, vagy olyan helyi kérdésekben, amelyet törvény nem
szabályoz. Az Államigazgatási Hivatal már nem élhet törvényességi aggállyal,
de az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezheti a megalkotott rendeletet.
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A hivatal ügyintézőire a rendelet megalkotása esetén plusz feladatok jutni. Az
ellenőrzés igen nehéz lesz. Egy kertes ház, vagy gazdasági épület esetében a
tulajdoni lapon a telek nagysága van feltüntetve, de az épületről semmilyen
adat nincs. Hogyan ellenőrzik majd magának az épületnek a nagyságát? Elhiszi
a hivatal, amit az ügyfél mond, vagy kimegy ellenőrizni a helyszínre? Ha ez
utóbbi lesz a járható út, ki fogja ezt a munkát végezni? A szabálysértési
ügyintézők munkáját bonyolítja majd a bírság kiszabásával kapcsolatban
keletkező plusz feladatok. A szándékot érti és egyet is ért, de a tervezet nem
biztos, hogy kiállja az alkotmányossági próbát.
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A kérdés az, rendet akarnak,
vagy sem. Amikor még rend volt az országban az utcabizalminál be kellett
jelentkezni és ha valaki elköltözött, akkor meg ki kellett jelentkezni. Mindenki
tudta, ki lakik az utcában. Miskolc speciális nagyváros, tele a sajátos
problémákkal, amelyeket a környező települések helyzete és az onnan
beszivárgó emberek megjelenése nehezít. Véleménye szerint valamit tenni kell.
A közbiztonsági centrumban havonta megtartott parancsnoki értekezleteken is
mindig elhangzik a peremterületek problémái, valamint az Avas problémái. A
tisztességes emberek joggal követelik a megoldást. A kérdés az is, hogy ki
támadja meg a szabályozást. Valószínű, hogy többen vannak azok, akik a rend
pártján állnak. Az Alkotmánybíróság tagjai nem élnek Miskolcon, nem tudják,
milyen körülmények vannak a városban.
A végrehajtásnak meg vannak a nehézségei, ezt nem vitatja. A feltételek
megteremtése a hivatal és a jegyző feladata.
Fodor Zoltán: A börtönben három ágy mellé nem lehet egy negyediket betenni
a cellába, mert az ombudsman azonnal kifogással él. Az Avason egy 55m2-en
gyakran 15-20-an élnek. Kéri tegyenek meg mindent, hogy a rendelet a
törvényességi próbát kiállja. Ha valaki beköltözik a szociális bérlakásba és ha
idővel nem fizet, akkor kilakoltatásra kerül. Amikor beköltözött a lakcímkártyával
bejelentkezett, de a kilakoltatásnál nincs kijelentkezés, így például a segélyt
továbbra is fel tudja venni. A kényszerkiköltöztetést ez esetben szerinte
alkalmazni kellene. Sok esetben, amikor a kiköltöztetésre sor kerül, a MIK Zrt.
megbeszéli az időpontot, s mire kiér az ügyintéző egy üres lakással találkozik.
A kádat, kábeleket, mindent elvisznek. Ezeket a helyzeteket kell megoldani,
hiszen a kár az önkormányzatot terheli.
Polgármester: Számtalan aggály felmerült ugyanúgy, mint a monoki esetben.
Sajnos az ügyeskedők a törvény alól sok esetbe kicsúsznak, de valamit tenni
kell, hogy rend legyen. Nem tudja elfogadni, hogy az elítéltetnek 6 köbméter
légtér jár, az önkormányzat meg nem szabályozhat ilyet. A jogszerűen élő
embereket is védeni kell.
Dr. Szinay Attila: Kéri Nyírő Pált, a Fidesz nevében ne mondjon olyat, ami nem
igaz. Az Alkotmánybíróság kilenc tagja közül négyen több mint 20 éve miskolci
oktató, ráadásul megválasztásukig ketten itt is éltek a városban. A város
érdekel, hogy ne tudják megfejni a város büdzséjét azok, akik jogosulatlanok a
támogatásokra. Ezzel egyetért Polgármester úrral. Ha ez a javaslat egy kísérlet
és esetleg 2-3 év múlva megtámadja egy lelkes jogvédő, akkor a problémát
nem oldották meg, csak időben eltolták. A megoldás a magasabb szintű
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jogszabály módosítása lenne, ezért az országgyűlési képviselőknek kell
lobbiznia. Elhiszi Fodor Zoltán képviselő úrnak, hogy azok az esetek, amiket
elmondott valósak és megtörténtek, de azt nem szeretné, hogy Miskolc vezető
hír legyen a híradásokban, csak mert törvényellenesen szabályozott egy
kérdést. Azt nem mondta, hogy a Fidesz frakció nem fogja a javaslatot
támogatni.
Nyírő Pál: Az életvitelszerűség benne van a tervezetben. Ha ezentúl képviseli
az álláspontját, úgy fog tenni, ahogy képviselő úr mondta. Az erkölcs magasabb
rendű számára, mint a jog.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A világban a dolgok sokszor
alakultak úgy, hogy egyes emberek kezdeményeztek és a jog utána
szabályozott. Az emberek biztonsága nem választási kampány kérdése. Az
önkormányzatok egy része úgy ítéli meg, hogy a törvények közül jó pár nem
alkalmas arra, hogy a többségi társadalom érdekét védje. A kezdeményezések
többsége előbb utóbb el kell, hogy jussanak a célzottakhoz, hiszen maga a
magyar nemzet fogja ezt kikényszeríteni.
2. napirend tárgya:

Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló
rendelet felülvizsgálatára (2. forduló)

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.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:




Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító
indítványával együtt egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Zámbó Tiborné: Az előterjesztést pozitívan értékeli. Azt azonban hiányolja,
hogy a Vasgyár nem eléggé hangsúlyozott. Nagyobb odafigyelésre lenne
szükség. Az egyedi védett épületek közé egyetlen vasgyári épület sem került
be. Kéri, a felülvizsgálatkor vegyék figyelembe ezt a javaslatot. A
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gyógyszertárat, a fürdőt, az Árnyaskertet, a tiszti és altiszti lakásokat, az óvoda
épületét említi példaként. Ha lehet pályázni, akkor pályázati forrásból meg kell
újítani ezt a városrészt is.
Dr. Tompa Sándor: Az előterjesztést két fordulóban tárgyalják. Az összefoglaló
vitára az előterjesztők nem tudtak elmenni. A módosító indítványt a bizottsági
ülés hangulata indukálta. Azóta már egyeztetett a témában és a módosító
indítvány okafogyottá vált.
Fedor Vilmos alpolgármester: Nem csak Miskolcon, az országban sok helyen
foglalkoznak a témával. Megalakult a megyei jogú városok főépítész köre. A
szervezet nevében Debrecen főépítésze, Kovács Ákos levélben fordult a
nagyvárosok testületeihez. Az építészek kifogásolják, hogy időben
indokolatlanul elnyújtott és bonyolult a szabályozási tervek módosításának
folyamata. A főépítészek és tervtanácsok hatásköre csökken. A szabályozási
terv módosítása 18 hónapot jelent. Ez alatt a 18 hónap alatt egyetlen kérdésben
45 szakhatóságot kell megkeresni. Szomorú eljárás volt, hogy a leesett stukkó
ügye után a veszélyes homlokzati díszeket egyszerűen kalapáccsal leverték. A
mostani javaslat ezt már nem teszi lehetővé.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Főépítész
úrnak.
Viszlai József: A Vasgyárat nem épületenként, hanem komplexen kívánják
védeni. A legmagasabb rendű védelemmel, az ún. karaktervédelemmel van
ellátva.
3. napirend tárgya:

Javaslat Miskolc város védett síremlékeiről szóló
rendelet megalkotására (2. forduló)

Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Fedor Vilmos alpolgármester: Egy évvel ezelőtt beszéltek utoljára a védett
sírokról. A korábbi állapotok megszűntetése a cél. Hiszen ma már nem tudni,
hol lehetett a két Fazola sírja. Az anyag összeállításában közreműködőknek
ezúton mond köszönetet. Miskolcon 34 lezárt, illetve működő temető található.
Az elmúlt egy évben a miskolciak segítségét kérték, hogy akik nem szerepelnek
az anyagban, de méltóak rá, nevezzék meg és javasolják őket. Csutorás Géza
és Dr. Szinay Attila nevével jelzett módosítókat előterjesztőiként befogadja.
Annak idején megígérte, hogy Bartha György képviselő úr által korábban
javasolt bükkszentlászlói valamikori polgármester sírja is bekerül. Ez most
kimaradt, ezúton kéri, hogy egészüljön ki ezzel a javaslattal a védett sírok köre.
A kisebbségi jogok biztosának is megküldték a javaslatot, az ő kiegészítésével
kéri a rendeletet kiegészíteni.
--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. ---
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Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:






Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az első forduló óta sok
esemény lezajlott. A kegyeleti bizottság komoly munkáját ezúton megköszöni. A
város a hősök temetőjét mindig példásan kezelték. Az olasz nagykövetségről
érkező delegáció kérte a nyilvántartást is. Akik a hősök temetőjében
nyugszanak nem önként jöttek ide. Az első fordulóban kérte, hogy a
katonasírok is kerüljenek a védett sírok közé. A legfontosabbnak az
állagmegóvást tartja. Államközi szerződés rendelkezik a katona sírok
állagmegőrzéséről.
Fodor Zoltán: A legtöbb katona háborúban hal hősi halált. Sok nemzet fiai
haltak meg a 2. világháborúban is. A besorozott fiatalok nem tehettek arról,
hogy itt haltak meg. Emléküket kötelességük megőrizni és a katonasírokat
ápolni.
Csutorás Géza: Az előterjesztést támogatja. A kegyeleti bizottság alapos
munkát végzett. A katona sírok kérdése másik kérdés. A témát fel kell tárni és
meg kell bízni a kegyeleti bizottságot, hogy dolgozza ki ezt a témát és a
Közgyűlése erről külön rendeletet alkosson. A módosító indítvány, amelyet
alpolgármester úr befogadott, erre vonatkozott.
Molnár Péter: A KDNP frakció az előterjesztés elfogadását támogatja. A
Levéltár és a Herman Ottó Múzeum munkáját ezúton megköszöni. Javasolja,
hogy az anyagot az Interneten és a könyvtárakban is tegyék közkinccsé. A
katona sírok más története.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Nyírő Pál: A kegyeleti bizottság egyik tagjától kért előzetes felmérést, miszerint
19-20 katona sírnak mondott sír található a városban. Azt azonban tudni kell,
hogy egy sírban többen is temetkeztek. A Hősök temetője melletti rész és a
Kálvária domb témája is több ízben felmerült. A katonákat annak idején
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fegyverrel, gránáttal együtt temették. Ezt a veszélyt nem szabad figyelmen kívül
hagyni.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.
Fedor Vilmos alpolgármester: Megköszöni a pozitív hozzászólásokat.
Háborúk után évtizedek után már csak áldozatok vannak. Az emléküket meg
kell őrizni. A kegyeleti bizottság tagjaival egyeztetve megvizsgálják a kérdést,
milyen formában lehet a katona sírokat is méltó módon megőrizni, megóvni.
4. napirend tárgya: Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2010. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.
§-a értelmében a képviselő-testületnek évente meg kell határoznia a
köztisztviselőkkel szemben támasztandó teljesítménykövetelmények alapját
képező kiemelt önkormányzati célokat. A teljesítménycélok az önkormányzat
2010. évre kitűzött főbb megoldandó feladatait, céljait foglalják magukban.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:





Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványávall
együtt egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítójával együtt egyhangúlag támogatta
az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Sebestyén László: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztésből
kiderül, hogy az ágazati célok főosztályi lebontásban vázlatosan szerepel. A
célok annyit érnek, amennyi belőlük megvalósul. A lakosságot az érdemi munka
érdekli, például az, le van-e kátyúzva az utca, és ha esetleg nem, akkor miért. A
Kőporos játszótér mikor készül el? Az illegális szeméthegyek eltűnnek-e?
Elkészül-e az Árok utcai buszforduló? Lesz-e munkahelyteremtés Miskolcon?
Megszűnik-e az elvándorlás Miskolcról? A távhő díjainak csökkentése jó, de azt
ne felejtsék el, hogy két év alatt durván kétszeresére emelték a díjakat. A város
adósságállománya igen nagymértékben megnőtt. Nincs információ a DAM
helyzetéről. Megemlíti a tapolcai leválás miatti népszavazást is. A közmű, ivóvíz
és szennyvíz problémáit már sokszor elmondták. Pelczné Dr. Gáll Ildikó
vezetésével a költségvetéshez benyújtott Fidesz-es módosító csomagot a
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kormánypárti képviselők leszavazták. A minősítést végül nem a hivatal
vezetője, a testület, hanem a lakosság mondja majd meg.
Csordás Mihály: A hatékonyabb munkavégzésre ösztönzése a hivatalnak
nagyon pozitív, hiszen elnyerte az önkormányzat az ügyfélbarát címet is. A
hatékonyabb működést a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül lehet
megvalósítani. Megköszöni az önkormányzat dolgozóinak a színvonalas
munkát.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A DAM fennmaradásáért
folyamatosan harcolnak. A parlamenti szavazásokkal kapcsolatban elmondja, a
Fidesz-es javaslatok nagyszerűek, de ha nincs pénz, nincs mit tenni.
5. napirend tárgya:

Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A 15/2003. sz. rendelet értelmében a város belterületén a
névtelen utcákat, tereket el kell nevezni, és a lakosság által jelzett problémákat
megvizsgálva lehetőség szerint megoldani.
1. Miskolctapolcán a Vadgalamb utca végén jobbra nyíló, névtelen, 47036
helyrajziszámú, belterületi utcát lakossági bejelentés alapján kérik elnevezni az
egzakt azonosíthatóság érdekében. A testület döntése szükséges:
a.) az Önkormányzat javaslata szerint Mérnök utca,
b.) a lakók javaslata szerint a Veréb utca elnevezés javasolt.
2. A Ruzsinszőlő dűlőút nyugati oldalán lévő zártkertek tulajdonosai – a terület
rendezettségének elérése céljából, hogy szükséghelyzetben a mentő, tűzoltó,
rendőrség, postás megtalálhassa a keresett személyt – kérik a javaslatukat
támogatni.
A 70992, a 70997 és a 70999 helyrajziszámú területekre a Levendula dűlőút
elnevezést, a 71014 helyrajziszámú, Ruzsinszőlő dűlőút esetében a
Ruzsinszőlő utca átnevezést javaslom elfogadásra.
3. A Nagycsermőke dűlői lakosok kérik a Krókusz utca folytatásában lévő
60588, 60581 helyrajziszámú külterületi földrészletek elnevezését.
A 60588 helyrajzi számú területre a Gólyahír dűlőút elnevezést, 60581 helyrajzi
számú területre a Pitypang dűlőút elnevezést javaslom elfogadásra.
4. Az Alma dűlői lakosok kérik Erenyőben, külterületen lévő dűlőút elnevezését.
Az önkormányzat javasolja, hogy a 75607 és a 75410/1 helyrajziszámú terület
hivatalosan is – a város térinformatikai rendszerében jelölt – Alma dűlőút
elnevezést kapja
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
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Bizottsági vélemények:






Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Az 1. pontnál a Mérnök utca elnevezést támogatta a bizottság.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását. Az 1. pontnál a Veréb utca
elnevezést támogatta a bizottság.
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.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
6. napirend tárgya:

Javaslat a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány - a jogelőd
tevékenységét is beleértve - közel 18 éve alapító okiratában foglalt céljainak
megfelelően, törvényesen és eredményesen működik. A Közgyűlés legutóbb
2009. február 12-én az I-7/31.101/2009 számú határozatával döntött a
Kuratórium tagságának változása tárgyában, időközben Gergely Barna
kuratóriumi tag lemondott kuratóriumi tagságáról.
Az Alapító Okirat előírásainak megfelelően az Önkormányzat, mint alapító a
kieső tag helyére új tagot kell, hogy válasszon.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemény:


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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7. napirend tárgya:

Javaslat Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi
közlekedésének
infrastrukturális
fejlesztésére
benyújtandó pályázatok önrészének biztosítására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül kiírt
„Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” pályázat sikeres elbírálása
esetén lehetőség nyílik olyan járműkövető rendszer kialakítására, amely által
szolgáltatott adatok képezik az utas-tájékoztató rendszer alapjait.
A cél az autóbusz közlekedést érintően olyan utas-tájékoztatási rendszer
bevezetése, amely a közösségi közlekedés szempontjából meghatározó
megállókban információkat nyújt a járatok menetrendjéről, a gépjárművek
tartózkodási helyéről - a megérkezésig történő várakozási időről, - valamint
ezek az információk a rádiótelefon hálózat szolgáltatásainak felhasználásával
az egyéni kommunikációs eszközökön is lekérdezhetők.
A teljes rendszer kiépítésével az utas tájékoztató táblákon, valamint az erre
alkalmas autóbuszokon lehetőség lesz más társaságok (volán, MÁV) járati
információinak valós idejű megjelenítésére, és a kölcsönösség elve alapján az
MVK Zrt. járati információinak a más társaságok járművein, kijelzőin történő
megjelenítésére.
A beadott pályázatban a MVK Zrt. vállalta a menetrendek összehangolását, a
Borsod Volánnal közösen, a MÁV megkeresésével Közlekedési Szövetség
létrehozását, valamint a tarifaközösséget megalapozó tanulmány elkészítését.
A pályázati kiírás szerint a maximális támogatási összeg a projekt
bekerülésének 85%-a.
A projekt összes tervezett bekerülési költsége 345.849.406 Ft, ebből támogatás
293.971.995.Ft. Miskolc városára eső építés bruttó költsége 10 millió Ft,
amelyből az önrész 1.500.000 Ft.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:





Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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8. napirend tárgya:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati
Informatikai Stratégiájának elfogadására

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Az önkormányzat először 1997-ben, majd azt követően 2003ban fogadta el több évre szóló informatikai stratégiáját, és most az Államreform
Operatív Program keretén belül elkészült a 2010-2012. évekre szóló stratégia
is. Az anyag elkészítését jelentős felmérési fázis előzte meg, több személyes –
hivatali és intézményi – interjú és jelentős adatmennyiség feldolgozása képezi
az alapját. A stratégia mindezeknek megfelelően tartalmazza a korábbi
informatikai stratégiák értékelését, csakúgy, mint a jövőbeni célkitűzéseket.
Lényegi eleme a stratégiai célkitűzéseknek a nyílt forráskódú rendszerekre
történő áttérés, és az ASP (alkalmazás szolgáltató központ) pályázaton való
részvételi szándék, de a stratégia ezeken kívül is számos egyéb újítást irányoz
elő.A célkitűzések megvalósítása esetén közép- és hosszútávon is
nagymértékben csökkenthetők az informatikai kiadások, egyidejűleg
színvonalas, hatékony, fenntartható informatikai rendszerek üzemeltethetők
önkormányzati szinten. Előterjesztői módosító indítványként jelzi a Közgyűlés
számára, hogy a határozati javaslat 3. pontja szerinti önrész biztosítása a
2010. évi költségvetési évre vonatkozik. Kéri a bizottsági álláspontok
ismertetését.
Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális 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.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Csordás Mihály: A stratégia elfogadása igen hangsúlyos a Közgyűlés
számára. A stratégiának nagyon sok eleme van, melyek közül az ASP központ
létrehozására kiírt pályázaton történő részvételt emeli ki. Olyan informatikai
szerver központ jöhetne létre, melyhez széles körű csatlakozási lehetőség
kapcsolódik. Nem csak önkormányzati intézmények csatlakozhatnak, vagyis a
központ a piacon is megjelenhet.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
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9. sz. napirend tárgya:

Javaslat a „Cities Acting for Innovation and
Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a
helyi innovációért és partnerségért” című UrbAct II
projektben projekt partnerként való részvételre

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A „Cities Acting for Innovation and Participation” (InPActCities), azaz „Városok a helyi innovációért és partnerségért” című nemzetközi
pályázat Bologna város vezetésével került benyújtásra UrbAct II városfejlesztési hálózati program pályázati kiírásában Miskolc Város, Craiova
Város (Románia), Vratsa Város (Bulgária) és Utrecht Város (Hollandia)
partnerségében.
A projekt összköltségvetése kb. 710 000 € (195,25 millió Ft), amelyből Miskolc
Város részesedése kb. 65 000 € (18 millió Ft). A pályázat megvalósításához
szükséges kb. 3,5 millió Ft saját erő biztosítását a Miskolc Holding Zrt. vállalja.
A pályázat a felhagyott városi területek megújításához, revitalizációjának
megtervezéséhez nyújt segítséget nemzetközi együttműködésben. A projekt
során elkészül egy részletes tervezési eljárás, amely biztosítja az információk
és a tapasztalatok közvetlen megosztását a lakosság és a helyi önkormányzat
között. Mindezek mellett lehetőség nyílik a partnerek közötti tudáscserére, az
elérhető legjobb gyakorlatok megismerésére, illetve egy barnamezős
fejlesztendő
területhez
kapcsolódó,
részletes
tanulmányterv
és
megvalósíthatósági tanulmány szintű munkák elvégzésére, és így a magas
támogatási százalékkal Strukturális Alapból, vagy más forrásból
megvalósítandó
fejlesztés
nagyon
költséges
előkészítő
munkái
megfinanszírozhatók.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:





Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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a
10. sz. napirend tárgya: Beszámoló
tevékenységéről
Előterjesztő:

Polgármesteri

Hivatal

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) számú rendelete értelmében a
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.
A beszámoló lehetőséget teremt a Közgyűlésnek, hogy a polgármesteri hivatal
működtetése és feladatellátása tekintetében éljen meghatározó irányítási
jogával.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
11. sz. napirend tárgya: Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről
Előterjesztő:

Dr. Mihalecz Péter jegyző

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:






Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.

22

Vitában hozzászólók:
Garamvölgyi Attila: Az adatok tükrében az étkezés fontosságára hívja fel a
figyelmet. Az óvodákban különösen fontos a tápláló és egészséges étel
biztosítása. A ma reggel megkapott kiegészítő anyag megnyugtató adatokat
tartalmaz a miskolci helyzetről. A gyermekétkeztetés kiszervezése a jövőben
nem indokolt és nem is javasolt. A konyháknak az önkormányzat
fenntartásában kell maradniuk.
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Fontosnak tartja a
pótlólagosan kiosztott anyagot. A következő napirend az átszervezés
tapasztalatairól szól. Miskolc a jogszabályoknak megfelelően jár el. 44
főzőkonyháról és 61 tálaló konyháról van szó. A személyi állomány
létszámában is eleget tesznek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
mindennapi tapasztalatok azonban ellentmondásosak. A gyermekek számára a
napi menza nem biztos, hogy teljes mértékben kielégítő. Fontos, hogy az ételt,
amit a gyerekek megesznek, szeressék. A hivatalnak ezzel is foglalkoznia kell.
Miskolcon menza reform megvalósítását javasolja. Álljon össze egy testület, aki
szakértőkből áll! Válasszanak ki egy miskolci iskolát és próbáljanak új lendületet
a menza világába belevinni. A miskolci szakértők más városok szakértőivel is
konzultáljanak! Sok esetben az is elegendő volna, ha a gyermekeket
felvilágosítanák, milyen tápértékek találhatók az ételekben. Levélben
megkereste Stahl Juditot, Benke Lászlót, Budai Pétert és Kovács Lázárt. Tőlük
azt kérte, hogy látogassanak el Miskolcra és osszák meg tapasztalataikat az itt
dolgozó szakemberekkel.
Szűcs Tamás: Az országos felméréssel kapcsolatban elmondja, hogy nem érti,
miért nem került alapból a miskolci felmérés az előterjesztés mellé. A saját
felmérés a konyha reform után két évvel jogi és anyagi kérdésekkel foglalkozik,
pedig többről van szó. A szolgáltatást igénybe vevők véleményére is kíváncsi
lett volna.
Horváth Ottóné: Amikor két évvel ezelőtt beszéltek a reformról, akkor is azt
tartotta fontosnak, amit ma, nevezetesen, hogy maradjanak a konyhák
önkormányzati fenntartásban. A beérkező panaszok minimálisra csökkentek.
Sok középiskolában annyira népszerű a menza, hogy vendégétkezőket nem
tudnak fogadni. A szülőkkel kellene a reformok előtt beszélni, hogy mit is jelent
az egészséges étkezés. Személy szerint Stahl Juditra szavaz.
Lenártek András: A reformok mellett azért meg kell jegyezni, hogy mind a két
anyag előkészítetlen. A 11. és a 12. napirendhez egyaránt most az ülésen
került kiosztásra egy-egy kiegészítő anyag. Igényesebb táblázat összeállítását
várta volna. A szállítás költségvonzata nem szerepel az anyagban, nem érti,
miért. A reformok előtt egy olyan közgazdasági elemzést kell készíteni, amely
az elmúlt két évet részletesen és összetetten tartalmazza.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
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12. sz. napirend tárgya: Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
intézményi
konyhák
működtetésének
racionalizálásáról
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:






Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Fedor Vilmos alpolgármester: A két anyag tárgyalása egybecsúszott. Ma
reggel valóban kiosztásra került egy előterjesztői módosító. A számokat
összevetve látszik, megtakarításról lehet beszélni, vagyis a két évvel ezelőtti
döntés eredményesnek bizonyult. A Ferenczi szakközépiskolában a liszt
érzékeny gyermekekre is gondolnak.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
13. sz. napirend tárgya: Tájékoztató az önkormányzati
rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő:

utak

forgalmi

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Megköszöni az anyag összeállításában
konstruktívan részt vevő Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság
munkáját. A következő ülésre kerül beterjesztésre a mostani előterjesztés
megoldását jelentő pénzügyi feltétel biztosításának lehetősége.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
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Bizottsági vélemények:





Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Szűcs Tamás: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Tavaly októberben
egyéni képviselői indítvánnyal fordult a Közgyűlés felé. A városban uralkodó
táblahelyzetre szerettek volna megoldást találni. Akkor kérték, hogy tekintsék át
szervezetileg és anyagilag a vázolt jelenséget. 27 konkrét eseményt ismertettek
fényképekkel alátámasztva. Novemberben bekapcsolódott alpolgármester úr is
a folyamatba és lett egy új előterjesztés. 5 millió Ft-ot szavazott meg akkor a
Közgyűlés a táblák pótlására. Az éves felülvizsgálat előrehozatala késett, majd
idén ősszel került beterjesztésre. A belvárosban azóta több közös bejárást is
tartottak. Több hibát, hiányosságot is észrevettek, amelyeket azóta sem
pótoltak. A táblák 70%-át ellopják, ez tavaly hangzott el a levezetők részéről. Ez
nem igaz, a lopások minimálisak. A régi burkolati jeleket nem lehet eltávolítani,
10.000 táblából 100 hibás. Ezek hangzottak el tavaly novemberben. Ezek
azonban erős túlzások. Az általuk vázolt 27 hibát majdnem teljesen orvosolták,
de nem mindet. Nem lehet mindent azzal elintézni, hogy nincs elég pénz rá.
Többszöri terepszemle után következtetni lehet, hogy tényleg 4-5000 a hibák
száma. Gáti Attila rátapadt a témára, azért mert 3 hónapig küzdött azért, hogy
egy táblát a helyére tegyenek. Az útellenőri ellenőrzés nem megfelelő, sokszor
az út ellenőrök nem megfelelő helyre vannak telepítve.
Projektoros kivetítővel mutatja be a hibákat. A 13. választókerületben bejárást
tartottak. 120 hibát találtak. Görömbölyön 157 hibát találtak. Gyalogos
átkelőhely például a semmibe vezet. A tavalyi előterjesztésben is szerepelt,
hogy a Balla bútornál illegális felfestés van, de jogosan, csak nem a hivatal
festette fel. A parkolóknál is rendszeres az illegális felfestések. Sok helyen nem
látszanak a táblák. Gond az is, hogy a kötelezően kivilágítandó táblákat, amikor
kiteszik, kivilágítják, de utána nem foglalkozik senki azzal, hogy ha már nincs
megfelelően kivilágítva.
--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --Zámbó Tiborné: Nem vonja kétségbe Szűcs Tamás által elmondottakat, de
azért a szakembereknek felül kell vizsgálniuk az elhangzottakat. Most
tájékoztatót tárgyalnak, örül annak, hogy előrelépés történik az ügyben. A
folyamat még csak most indul majd el, ezért kis türelmet kér. Az
önkormányzatnak ütemtervet kell készítenie, hiszen minden táblát nem lehet
azonnal pótolni. Erre elegendő forrás sem áll rendelkezésre.
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Szűcs Tamás: Azt nem gondolja, tévedhetetlen, de a valósághoz közelebb áll
a 13. sz. körzetben például a felmerésük, mint, ami a jelentésben áll. Egy év
alatt sem készült el Miskolc hibatérképe.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a
szót az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra.
Orosz Lajos alpolgármester: Ki meri jelenteni, hogy kollégái az elmúlt egy
évben a rendelkezésre álló eszközöket kihasználva arra törekedtek, hogy a
közlekedés biztonságos legyen. A Gáti Attila által összeállított hibajegyzék
fontos. Kéri kollégáit, nézzék át tételesen, és ami azonnal orvosolandó, azt
oldják meg. Ami nem egyértelmű, azokban a témákban egyeztessenek. A mai
anyag tájékoztató, ezt hangsúlyozza.
--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolctapolca kiemelt turisztikai
attrakció projekt tartalmára
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Miskolctapolca helyzetelemzésével és
funkcióbővítő rehabilitációjával részletesen az Integrált Városfejlesztési
Stratégia keretén belül foglalkoztak.
Miskolctapolca egyrészt olyan üdülőhely, amely tágabb térségből, a határon
túlról is vonzza a turistákat, másrészt viszont ma még nem rendelkezik a
kiépített üdülőhelyek komplexitásával. Hiányoznak a városrészen belüli területi
és funkcionális kapcsolatok: egy korzó jellegű sétány, egy központi tér, jó
színvonalú vendéglátóhelyek, kisebb üzletek.
A Barlangfürdő közvetlen környezetén túl hiányzik a vonzó, üdülőhelyi
településkép, hiszen ma még nem rendelkezik városrészi, turisztikai, illetve
idegenforgalmi központtal. A jelenleg nem működő kihasználatlan épületek
rontják a városrészi képet. Számos panzió működik, de nincs magasabb
kategóriájú és nagyobb befogadóképességű szálloda, mely már önmagában is
mágnesként vonzaná a vendégeket.
Miskolctapolca központi részén lévő strand területe is hasznosításra váró
fejlesztési célterület.
A Barlangfürdő Miskolctapolca fő vonzereje, ami egyedi és különleges
attrakciója révén lehetőséget nyújt kapacitásának további bővítésére, ezzel is
hozzájárulva ahhoz, hogy a kikapcsolódni vágyók több napra szóló szórakozási
lehetőséget találjanak. Ezért került megfogalmazásra az Integrált
Városfejlesztési Stratégián belül a Barlangfürdő fejlesztését illetően egy 4
csillagos szálloda építése a Barlangfürdőhöz közeli területen, valamint további
barlangjáratok feltárása és fürdőzésbe való bevonása.
A turisztikai célokon kívül természetesen a városrészi környezet fejlesztése is
fontos feladatot jelent a számukra. Többek között foglalkozni kell a bezárt
Mészkőbánya táj-rehabilitációja mellett a közvetlenül hozzá kapcsolódó avult
telep – az un. Kolónia – rehabilitációjával is.
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Azzal is tisztában vannak, hogy Miskolctapolca jövőbeni fejlődésének nagy
kérdése miként sikerül összehangolni a lakosság és a turisztikai szolgáltatók
igényeit.
Az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztési irányok megfelelő válaszokat és
megoldási javaslatokat tudnak adni a Miskolctapolcát érintő és az Integrált
Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott kérdésekre.
A koncepció olyan hosszú távú városrészi fejlesztési feladatokat fogalmaz meg,
amelyek megvalósítását össze kell hangolni az Integrált Városfejlesztési
Stratégia által megvalósítandó fejlesztési elképzelésekkel, hiszen ez a kettő
együtt, egymást kiegészítve és erősítve tud igazán eredményesen hozzájárulni
Miskolctapolca idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez.
A bezárt Mészkőbányával kapcsolatban végzett eddigi egyeztetések is felhívták
a figyelmet arra, hogy a terület tulajdonviszonyai, az érintett szereplők száma, a
természeti értékek megőrzése érdekében egy alapos előkészítő munkára és
további egyeztetésekre van szükség az elképzelés megvalósíthatósága
érdekében.
Összességében úgy ítélik meg, hogy a fejlesztési koncepció nagyban
hozzájárulhat Miskolctapolca gazdasági potenciáljának erősödéséhez, a
városrészben lévő vagyon felértékelődéséhez, valamint a foglalkoztatás
növekedéséhez. Mindezeken túl elősegítheti a magán tőke bevonásával
megvalósuló gazdasági célú fejlesztések realizálódását is.
Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Kocsis Levente: Pozitívan értékeli, hogy elindult valami Tapolca fejlesztése
irányában. Kifogásolja, hogy ilyen komoly témát sürgősséggel terjesztettek a
testület elé. A napokban lakossági fórumot tartottak Tapolcán, a városvezetés
azonban nem képviseltette magát. Az elképzeléseknek örülnek, de igazából
abban nem nagyon bíznak, hogy meg is valósulnak. Módosító indítványt
fogalmaz meg, miszerint állítsák vissza a tapolcaiak bizalmát. Ha a strand
területét közösségi térként kívánja a város hasznosítani, akkor minél hamarabb
adják vissza a területet a miskolciaknak és ne körülkerített terület fogadja az ide
érkezőket. Javasolja, hogy a Fejlesztés Kft-nek a költségvetésben biztosítson a
testület forrást a strand rehabilitációjára, a kerítések elbontására. A kft-t bízzák
meg a projekt megvalósításáig a kreatív hasznosítással és írjon ki
ötletpályázatot.
Dr. Tompa Sándor: Van igazság abban, amit képviselő úr elmondott. Több
lakossági, szakmai vitafórum, illetve bizottsági megtárgyalások után
könnyebben lehetett volna dönteni. A Közgyűlésnek azonban Tapolca
vonatkozásában már vannak tapasztalatai, jók is, rosszak is. Több szakmai
egyeztetésen részt vett. Az MSZP frakció a B.) változatot támogatja, mely
szerinte egybevág Kocsis Levente képviselő úr által elmondottakkal is.
Juga György: A legnagyobb kérdés az, miért telnek el ismét hosszú hónapok,
hogy nem történik érdemi döntés, majd utolsó nagy vágta jelleggel kerül
sürgősséggel eléjük egy anyag. Mi az ami, most a döntést sürgeti egyébként?
Lillafüred-Diósgyőr mellett annak idején is felhívták Tapolcára, mint
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idegenforgalmi zászlóshajóra a figyelmet. A Pagony-Béta nevével jelzett
dugába dőlt fürdő beruházás kisebb léptékű, más irányultságú filozófián alapult.
Ehhez képest a megfogalmazott nagy ívű fejlesztést pozitívnak minősíti. Ha
nem szorítja a testületet határidő, jó volna kielemezni és megvitatni az anyagot.
A nagy ívű koncepció részleteiben még nem kidolgozott, ez világosan látszik. A
Tapolca központ kidolgozottságát is hézagosnak tartja.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Dr. Tompa Sándor: A 2009-2010-es évre meghirdetett kiemelt turisztikai
attrakció fejlesztési pályázatban vannak részhatáridők, de 2010. végéig áll
nyitva a lehetőség. Ha a fejlesztési irányokban konszenzus van, akkor szerinte
a B.) változat támogatható.
Kocsis Levente: A bizalom helyreállításával az a célja, hogy ha közösségi
térként képzelik el az érintett területet, akkor minél előbb adják vissza a
közösségnek. Tapolcán az a pletyka járja, eladja a városvezetés a strand
területét. Ezt a pletykát is meg lehetne cáfolni a javaslatának elfogadása által.
Kobold Tamás: Pozitívan értékeli, hogy Tapolca idegenforgalmi fejlesztése
kapcsán konszenzus alakult ki a testületben. A volt kőbánya területén olyan
fejlesztést lehet csak végrehajtani, ami 10 milliárdos nagyságrendű és olyan
attrakció, amely 2000 km-es körzetben nincs. A hegy belsejét fel kell tárni,
újabb barlangokat felfedezni és akkor a 300 méter nem tűnik soknak, főleg ha
élményelemekkel gazdagítják az útvonalat. Annak idején a parktól vonták el azt
a területet, amit most vissza akarnak minősíteni közösségi térré. Annak idején
gátat szabott a védett élőlények tapolcai élőhelyei. A környezetvédelmi hatóság
hogy áll a témához? Szeretné elkerülni, hogy megvalósíthatatlan projektet
dolgoznának ki. A kommunikációra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen a
tapolcaiaknak magukénak kell érezniük a beruházást. Akár e témában
népszavazást is lehet tartani.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dukai
Zoltánnak, tájékoztassa a testületet az IVS 2. vonatkozásában.
Dukai Zoltán: Miskolc-Tapolca az IVS része. A részletes fejlesztési programját
a létrehozott fejlesztési kft-vel közösen dolgozzák ki. 3 pillérről van szó. Az 1. a
regionális és nem regionális források igénybe vétele. A 2. a kijelölt
projektelemek végrehajtása. A 3. elem a magánerős beruházások. Jövő
tavasszal lehet olyan állapot, amit Közgyűlés elé lehet hozni.
Polgármester: Megadja a szót Varga Györgynek, Miskolc-Tapolca Fejlesztési
Kft. ügyvezető igazgatójának, reagáljon az elhangzottakra.
Varga György: Megköszöni a hozzászólásokat, hiszen az kiderült, hogy
Tapolca sorsát a képviselők a szívükön viselik. Az egyeztetéseket megkezdték,
eddig nem találkoztak elutasító szakhatósági magatartással. A lakossági
fórumon vetődött fel az, amit Kocsis Levente úr is előadott. Ha lesz rá forrás,
akkor ennek megvalósítása kivitelezhető. Egyelőre látványtervekről van szó. A

28

fejlesztési koncepcióban megfogalmazott elképzeléseket hozzá kell illeszteni az
IVS keretében megvalósítandó projektekhez.
Polgármester: Kéri, ismételje meg Kocsis Levente képviselő úr a módosítóját.
Kocsis Levente: A jövő évi költségvetésből biztosítson Polgármester úr forrást
a Miskolc-Tapolca Turisztikai Kft-nek arra, hogy a strand kerítést elbontsa és ki
tudja alakítani a közösségi teret és vissza tudják adni a területet az
embereknek, a parknak.
Polgármester: Kéri, szavazással döntsenek arról, legyen-e ebédszünet.
A Közgyűlés 4 igen, 24 nem, 8
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) úgy döntött
nem tart ebédszünetet.
2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a DVTK 100 éves évfordulójához
kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezésére,
a
DFC
Kft.
támogatási
szerződésének módosítására, valamint a
DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön
folyósítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Olyan egyesület támogatásáról szól az
előterjesztés, amely közel 100 éve kezdte meg Miskolcon a tevékenységét. A
diósgyőri foci megítélése ma ellentmondásos, de azt senki nem mondja, hogy
felesleges foglalkozni vele, hiszen a város egyik szimbóluma. A labdarúgás
gazdasági tevékenységi oldalát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az
előterjesztés lényege, hogy stabil gazdasági hátteret adjanak a DVTK-nak.
Az előterjesztésben 8+2 millió havi támogatásra tesz javaslatot. A 2 millió Ft
címkézése az utánpótlás nevelés biztosítását célozza. A kft. adósságát is
rendezni kívánják. Kamatmentes, 2010. október végéig szóló kölcsönszerződés
folyósításáról is kéri a Közgyűlés döntését. A 100 éves évforduló méltó
megünneplése az anyagi háttér biztosítása nélkül lehetetlen. Az évfordulóra
egyébként rendezvénysorozattal készülnek. A jubileumra készült film
bemutatóját ezúton szeretettel ajánlja a testület figyelmébe. .
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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a
Szinva-patak
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
szakaszainak rendezése című
önrészének biztosítására
Előterjesztő:

árvizes
pályázat

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Hardonyi András: Az előterjesztés a választókerületének két neuralgikus
pontját érinti. 2006-ban a Szinva patak kiöntése az ott élők ingóságait, kertjeit
veszélyeztette. A kisajátítási problémákat sikerült megoldani, a pályázat
benyújtható.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat felterjesztés benyújtására a Magyar
Köztársaság Miniszterelnökéhez, a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Rendőrfőkapitányság
személyi
állománya
létszámának növeléséről
Előterjesztő:

FIDESZ frakció

Polgármester: Megadja a szót a frakció képviseletében Dr. Szinay Attila
képviselő úrnak.
Dr. Szinay Attila: Aki politizáljon, ne legyen érzékeny, ezt elfogadja, de nem
esett jól, ami a napirend előtti felszólalások kapcsán elhangzott, miszerint
politikai PR fogásról van szó. Aggodalomból táplálkozik az előterjesztés, hiszen
évek óta a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a rendőrkapitány
beszámol a Közgyűlés előtt, így hallhatják minden alkalommal, hogy
rendőrhiány van. A döntéshozók figyelmének felhívása a célja a javaslatnak. A
semmitől valóban jobb a készenléti század állomásozása Miskolcon. Az igazi
megoldás a Fidesz frakció szerint a rendőrség állományának bővítése.
Draskovics Tibor nem mindig mond igazat, hiszen már korábban is megígérte a
készenléti századot Miskolcnak. Ha a készenléti rendőrszázad megkezdi
munkáját, azzal számolni kell, hogy a század bármikor elvezényelhető
Miskolcról, hiszen az irányítás közvetlenül az ORFK-t illeti. A sajóbábonyi
megoldás is a rendőri jelenlét megerősítése volt. A készenléti rendőrség
másodlagos feladata csak a város közbiztonságának védelme. A készenléti
században dolgozók 80-100 ezer forinttal többet keresnek. Ez csábító
körülmény a máshol szolgálatot teljesítő rendőrök számára. Miskolc és
környékéről, így könnyen elcsábíthatóak a rendőrök. Ez elvezethet odáig, hogy
a városban még nagyobb rendőrhiány alakul ki. Nem igaz a 100 új munkahely
sem, hiszen ezeket a rendőröket máshonnan vezénylik át. Az avasi városőrség
jó, de azt a pénzt, amit erre fordítanak, közvetlenül a rendőrség munkájába
invesztálva hatékonyabb felhasználást eredményezne. A településőrség,
polgárőrség is hasznos, de sajnos többletjogosítvánnyal ezek a szervek nem
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rendelkeznek. A Fidesz politikusai ezért erős és szakszerű rendőrséget
szeretnének megvalósítani. Ha a kormány a drágább megoldást támogatja,
nevezetesen a készenléti rendőrséget, valószínű az ORFK költségvetéséből a
plusz pénzt valahonnan a régióból vissza is veszik majd.
Ezért javasolja, támogassák a felterjesztés benyújtását.
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Varga László: Hofi Géza klasszikusát idézi, miszerint a róka és a farkas fiú
a nyuszikát azért verik meg, ha van rajta sapka, ha nincs, azért. Így érzi magát
a mostani vitában. Napirend előtt már szólt a témában. Nem nagyhangú
nyilatkozatokat tesz az MSZP és nem úgy viselkedik, mint a Jobbik szervezet,
amely a jogerősen feloszlatott Magyar Gárdán keresztül okozója volt a
helyzetnek. A helyzetet hétfőn megoldották, január 1-jétől elindul a készenléti
század feltöltése Miskolcon, nyilván az egész megye számára. Ilyen bevetési
század Budapesten kívül csak néhány vidéki városban működik, ahol korábban
határrendészeti feladatokat láttak el hasonló egységek. Miskolc lesz az
egyetlen, amely ezt a lehetőséget a közbiztonság megerősítése érdekében a
kormánytól megkapja. A 100 munkahellyel kapcsolatban elmondja, új
munkahelyek is létrejönnek és az is igaz, hogy többen hazajönnek Budapestről,
hogy itt szolgálhassanak és itt éljenek a városban.
Az ellenzék 2006. őszétől politikailag kelti a feszültséget. Több mint 70 fő
létszám nincs feltöltve a megyei kapitányságon. Nyilván a fluktuáció is
közrejátszik ebben.
A készenléti rendőrség a megyei kapitányság költségvetését nem érinti.
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Valóban kevés a rendőr, de
nem most alakult ki ez a helyzet. Személy szerint is azt szeretné, ha több
rendőr lenne. A közbiztonság nem PR kérdés, de úgy tűnik, hogy manapság
mindenki ért a közbiztonsághoz. A 2003-as országgyűlési határozat
végrehajtásában az ellenzéktől nem sok segítséget kapott. A bűnmegelőzési
stratégia kialakításához sem járult hozzá konstruktívan az ellenzék. Amikor a
közbiztonsági centrum helyét keresték, az ellenzék egy Zsolcai kapui
kishelyiségbe akarta bekényszeríteni a centrumot. A polgárőrség munkájában
egyedül Dr. Kovács László képviselő úr vesz részt az ellenzék részéről. A
közbiztonsági kiadványok szétosztásában sem vesz részt az ellenzék. A
hejőcsabai rendőrőrsöt nagy nehézségek árán nyitották meg Nyulászy Istvánné
képviselő asszonnyal 1994-ben. 1998-ban bezárt a rendőrőrs.
A rend és fegyelem fenntartása iránt elkötelezettek. A készenléti rendőrség
önálló feladat és hatáskörrel rendelkező területi rendőri szerv. A helyi szervek
munkájában is közreműködik majd az egység.
Kocsis Levente: Az ellenzéknek nagyságrendekkel kevesebb eszköze van.
Azért nem szabad azt sem elfeledni, hogy 4 ellenzéki képviselő vásárolt a
rendőrségnek a közelmúltban 10 számítógépet.
Kobold Tamás: A készenléti rendőrségre akkor lett volna nagyobb szükség,
amikor még hamu alatt izzott a parázs. Sajnos erről már lemaradtak. A Remény
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filozófiája c. műben az szerepel, a legveszélyesebb ember a reményvesztett
ember. Ma sok ilyen ember van. A reményvesztettség szüli a haragot, a dühöt,
a dühből lesz a vakmerőség és a vakmerőségből a lázadás. Nem elsősorban a
rendőrség a megoldás, a nép nevelésével kell foglalkozni. Nem a gárda a
probléma okozója. Valamikor készenléti ezred működött Miskolcon, csak a 90es évek elején megszüntették. A család szőlőjében a faházat szétbontották és
ellopták. Felháborító, mert sok hasonló eset történik. A bűn ellen kell fellépni. A
rendőrség mögött egyértelműen ott kell, hogy álljon a politika.
Polgármester: A segítő szándékkal egyetért. Mindenki a rendet és a
közbiztonságot kéri rajtuk számon. A polgárháborús helyzet azt jelenti, amit
képviselő úr is mondott, hogy nem csak izzik a parázs a hamu alatt, hanem már
fellobbant a láng. Sok ember háborúként éli meg a rendszeres hétvégi ház
feltörést, a sorozatos terménylopást, stb.
A problémák gyökere abban van, hogy a környéken olyan szintű lepusztulás
ment végbe, ami a nyomort olyan fokúvá tette, hogy szélsőséges megoldásokat
eredményezett.
Nem híve a levelezésnek, azt gondolja, ki kell harcolni, ami a városnak jár. A
készenléti egység megnöveli a rendőrség számát.
A napirend feletti vitát lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek, reagáljon a
vitában elhangzottakra.
Dr. Szinay Attila: Ha vicces ember lenne ő is, akkor azzal kezdené, hogy az
ifjú szocialisták most képben vannak rendőrség témában, hiszen komoly
büntetőeljárásban vesznek részt. Nem értette azt az utalást, amely arra
vonatkozott, miszerint a Jobbikot meg a helyzetet a Fidesz felé tolják. Látott ő
már Jobbikos tüntetésen MSZP-s vezetőt is, szóval óvatosan kell kezelni, kiről,
mit mondanak. A baj az, nem arról szólt a vita, amiről kellett volna.
Polgármester úr hozzászólásával egyetért. A mai magyar helyzetet nem a
gárda alakítja, vagy okozza. Tegnap éjjel egy műsorban miniszterelnök úr azt
mondta, hogy Budapest az EU átlaghoz képest 125%-on áll, ÉszakMagyarország pedig 40%-on. A készenléti rendőrség helyi alkalmazása csak
másodlagos. A Fidesz frakció nevében fenntartja, nem marketingfogás a
javaslatuk. Azt senki nem mondta meg mi lesz akkor, ha a készenléti
állományba átmennek a rendőrök és rendőrhiány lesz a helyi rendőrségen.
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. –
Régiposta u. 2. szám alatti ingatlan-együttes
önkormányzati tulajdonba adása tárgyában
hozott IX-217/14.034/2008. számú közgyűlési
határozat módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt
projekt keretében megvalósítandó térfigyelő
rendszer
képfelvevőinek
elhelyezésére,
valamint a megfigyelt közterület kijelölésére
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Simon Gábor: A térfigyelő kamerák telepítése szorosan kapcsolódik a
közbiztonság témakörhöz. A Miskolc szíve projekt része a belvárosi térfigyelő
kamerák telepítése. Néhány hónappal ezelőtt a Közgyűlés szünetében
megtekintették a Bortanya átadását. A lépcsősor mellett található Papszer u. 2.
sz. alatti ingatlan állapotát mindenki láthatta. Ezt követően döntöttek a kiürítés
mellett és a későbbiekben közbiztonsági pont létrehozása mellett. Az épület
kiürítése megtörtént, a közbeszerzési eljárás sikeres volt, rendelkeznek
kivitelezővel is. 25 kamera telepítéséről van egyébként szó. A közbiztonság
mellett turisztikai funkciót is ellát majd az épület. A kamerák helyének kijelölését
a rendőrséggel egyeztetve végezték el.
Nyírő Pál: A kamerarendszer bővülésének örül. Tisztában azzal, hogy a
kamera nem mindenható. Ezelőtt két-három évvel még az is problémát okozott,
ki, mikor és hogyan nézheti meg a felvételeket. Azóta a helyzet kikényszerítette
a törvényi szabályozást. A végrehajtást a döntés meghozatala után minél
hamarabb kezdjék meg. Kéri, a jövőben nézzék meg annak a lehetőségét, hogy
a külső területeken is kihelyezhessenek kamerákat. A szubjektív biztonságérzetet növeli a térfigyelő kamera jelenléte.
Fodor Zoltán: A kamera nem mindenható, de segíti a rendőrök munkáját. Az
Avason a Klapka Gy. utca be van kamerázva. A rendszert ezen a területen is
bővíteni kell. A rendőrt is védenie kell a törvénynek. Aki kezet emel a rendőrre,
annak le kellene törnie a kezét. Probléma az is, hogy a törvénykezés lassú
folyamat. A fészekrakó projekt keretében 550 felderített ügy van. A csalás 4
milliárdos.
Dr. Hardonyi András: Az előterjesztést pozitívan értékeli, de erkölcsi
kötelessége elmondani, hogy a fogadóórákon, közbiztonsági fórumokon
rendszeresen elhangzik a diósgyőri városrész be kamerázása iránti igény.
Juga György: Az előterjesztéssel most találkozott. Ahhoz képest, amiről
beszélnek, a kihelyezendő kamerák közül egyet tud csak az történelmi Avashoz
kötni.
Zámbó Tiborné: A jövő évi költségvetésben javasolja forrás biztosítását azért,
hogy az Egészségház környékére, valamint Komlóstetőre is telepíthessenek
kamerát.
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Dr. Simon Gábor: Az IVS-nek két üteme van. A kamera fejlesztési program az
1. ütemhez tartozik. Az döntés kérdése, hogy a 2. ütemben milyen mértékben
kerüljön kialakításra a kamerák bővítése.
Polgármester: A költségvetésben külön kiemelt szerepe van a térfigyelő
kameráknak.
Kovács Józsefné: Azon kellene elgondolkozni, hogy a város területét hogyan
lehetne lefedni térfigyelő rendszerrel. A kamerák nyilván nem csodafegyverek,
ha el is fogják a bűnözőket, hamarosan ki is engedik őket és kezdődik minden
elölről. A választókerületében sikeres közbiztonsági fórumot tartottak.
Megköszöni Nyírő Pál közbiztonsági tanácsnok úr, Cseh László képviselő úr,
Papp Tamás főosztályvezető úr és Balogh Miklós úr (a rendőrkapitányság
részéről) közreműködését. A kiosztásra került szórólapokat nagyon hasznosnak
tartja.
Juga György: Az IVS 2. ütemével tisztában van, de azt azért jó tudni hosszú
évek telnek majd el, mire ebből lesz valami. 25 kamera kihelyezéséről van szó
jelenleg. A történelmi Avason van legalább 5 olyan hely, ahova, ha kitennék a
kamerát körülbelül 1000 ingatlan vagyonvédelme lenne megoldott. Minimális
ráfordítással komoly eredményeket lehetne elérni. Javasolja bizottság
hatáskörébe utalják a konkrét elhelyezési pontok meghatározását, vagy
határozzanak meg egy 5-6 darabos mennyiséget, amelyet újratárgyalna egy
bizottság. Ma reggelig nem is találkozott ezzel az anyaggal. Jó lett volna az
egyeztetéseket végigfuttatni a beterjesztés előtt. A Városfejlesztési,
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottságra gondolt egyébként.
Kobold Tamás: Szerinte inkább posztos rendőr és járőr kellene, nem kamera.
Kezdetben tetszett neki, hogy a városőrség két lábon járőrözik, ma már ezt
egyre kevesebbszer látni. Sokkal inkább autóval járnak, amiből nem sok
minden látszik. A zsákutca megoldás száz éves megoldás. A Vasgyárban ez
régen működött, nem volt menekülési útvonal.
Cseh László: A Papszer u. 2. sz. alatt kerülne kialakításra a rendészeti
központ, ami a történelmi Avas biztonságát is szolgálja. 109 millió Ft-os
beruházásról van szó. Ebből 50 millió Ft a történelmi temető körbekerítése és
bekamerázása. Az IVS 2. ütemében szerepel a teljes történelmi Avas
rendbetétele.
Polgármester: Megadja a szót Kéri Zoltánnak, a Miskolc Városfejlesztési Kft.
képviselőjének.
Kéri Zoltán: Az IVS 1. ütemében megvalósul a fogadó épület, amely a
történelmi Avason található és a kihelyezésre kerülő kamerák.
Dr. Simon Gábor: Ügyrendi javaslata, tolerálják Juga György képviselő úr
javaslatát és a konkrét helyszínekről a decemberi Közgyűlésen szavazzanak.
Ha van a Fidesz részéről konstruktív javaslat, várják ezeket. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a rendőrséggel szükséges a helyszíneket leegyeztetni.
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Tömösi Katalin: Most az IVS 1. üteméről és az egyes akcióterületeken
megvalósuló fejlesztésekről beszélnek. Amit Juga György képviselő úr javasol a
történelmi Avason kihelyezendő kamerákkal kapcsolatban, nem lehetséges,
mert az nem ebben az akcióterületben szerepel.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Szavazásra teszi fel az
elhangzott ügyrendi javaslatot, miszerint tárgyalja a testület két fordulóban az
előterjesztést.
A Közgyűlés 22 igen, 13 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 10 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Közgyűlés által a 2009. évi
költségvetési rendeletben meghatározott
fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges
banki feltételek jóváhagyására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása
következik. Tájékoztatja a testületet arról, hogy Dr. Szinay Attila képviselő úr
előzetesen, írásban interpellációt nyújtott be. Kérdezi képviselő urat, kívánja-e
szóban is indokolni beadványát.
Dr. Szinay Attila: A beadott interpellációját fenntartja. A Közgyűlés 2007-ben
döntött a Gyermekváros elköltöztetéséről. Nem kis lakossági felháborodás
követte ezt a döntést, hiszen a döntés értelmében több telephelyre történne a
kiköltöztetés. Az ügy időközben elült, hiszen a Gyermekváros sorsa egy
pályázattól is függ. 2009. szeptemberében a Közgyűlés előtt volt az a javaslat,
miszerint a város a Gyermekváros területét a Nanotechnológia Kft. javára adná
át. A vita során a Fidesz azon észrevételét osztotta a városvezetés is, miszerint
nincs összhangban a vagyonrendelettel az anyag. Akkor elkenték a problémát
azzal, hogy a vagyonrendeletnek megfelelően kell a területet átadni június 30ig. 172 férőhelyes intézményről van szó, amelynek sorsát homály fedi, hiszen a
pályázatot, ami a forrást biztosítaná, ki sem írták.
Kérdése továbbá, milyen módon szerez tulajdonjogot a társaság. Időközben
megjelent egy cikk a HVG-ben erről, így ezt a részét a beadványának vissza is
vonja. A Nanotechnológiai Kft-ben, amely valószínűsíthetően meg fogja
szerezni a tulajdonjogot, egy Lichtensteinben bejegyzett offshore cég is benne
van. Ki a valódi tulajdonosi kör?
Polgármester: Kéri, írjanak az érintetteknek, írják ki a pályázatot. 2,5 éve
mondták, hogy kiírják a pályázatot, azóta megy a maszatolás. Az offshore
céggel kapcsolatos felvetést kivizsgáltatja. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15
napon belül választ kap.
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Fodor Zoltán: A választókerületében, az Avason is problémát okoz, hogy fagy
hiányában folyamatosan hull a falevél. Nagyon jó és hasznos ötlet a zöld
hulladék zsákban gyűjtése. Ezt az újítást megköszöni a Városgazda Kht-nak.
Hegedűs Andrea: Az októberi Közgyűlésen kérte a Szirma melletti artézi kút
vizének bevizsgálását. Az ÁNTSZ véleményét azóta megkapta és ez alapján
kéri a lakosságot, hogy ezentúl ne használják ivóvíznek a kút vizét.
A közelmúltban elindított rendezvénysorozat része a november 30-án
megrendezésre kerülő közbiztonsági fórum. Minden érdeklődőt szeretettel vár.
Lakossági fogadóórán kérték a Kelet utca lakói, hogy sebességkorlátozó táblát
helyezzenek ki.
Az Akácos utca lakossága kéri a közkifolyó lezárását. Kéri, Polgármester úr
vizsgáltassa ki, valóban szükséges-e az elzárás.
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ
kap.
Zámbó Tiborné: Már a közmeghallgatáson is szóba került a Gózon Lajos utca
vasgyári temetőnél található balesetveszélyes kanyarodó szakasza. Igen sok
kátyú van ezen az útrészen. Ez azonban nem a város útja. A kátyúzást el kell
végezni. Kérdése, történt-e a közmeghallgatás óta intézkedés ez ügyben?
A Gózon Lajos utca 14. számtól a Puskin utcai szakaszon található járda az
úttal egy szintben van. Itt két gödör is van, amelyek igen balesetveszélyessé
teszik a közlekedést. Kéri a helyzet megoldását.
A Puskin utcát keresztező sín mellett is kátyús az út. Dr. Mokrai Mihály
alpolgármester úr megígérte, intézkedik ez ügyben. A kátyúzás megtörtént, de
a szakasz a MÁV tulajdonában van.
Idén is megrendezi választókerületében az idősek napját, melyre minden idős
embert szeretettel vár.
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire 15 napon belül írásban választ
kap.
Kovács Józsefné: Az októberi Közgyűlésen kérdezte a Városgazda Kht-t,
mikor kerül sor a Selyemréten a lomb összetakarítására. Akkor azt a választ
kapta, majd novemberben. Jelenleg bokáig járnak a falevélben. Mi az oka a
késedelemnek?
Az Éder György utca burkolatjavítását megköszöni. A 8.sz. előtt úgy alakították
ki a burkolatot, hogy a víznyelő magasabban van, így tócsák alakulnak ki
minden esőzéskor. Kéri a probléma megoldását.
A mikulás vonat idén is zakatol, választókerületéből 250 gyermeket utaztat.
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire 15 napon belül írásban választ
kap.
Tavaszi Zsolt: Kedden jelezték a Petneházi lakótelep lakói, hogy a
szolgáltatási központnál közvetlenül a járda mellett illegális parkoló építésébe
fogtak. Még épp időben sikerült az akciót leállítani. A kitermelt földet
visszalapátolták. Kéri az ügy részleteit kivizsgáltatni és az eredeti állapotot
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helyreállíttatni. Kéri továbbá, hogy aki parkolót akar az említett területre építeni,
ne kapjon engedélyt.
Az előző Közgyűlésen jelezte, hogy vannak olyan tervek, melyek szerint a
parkoló építése miatt a Semmelweis Kórház régi bejárata megszűnik. A parkoló
lassan készen van és úgy tűnik, az eredeti bejárat marad.
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.
Marad az eredeti bejárata a kórháznak.
Példaként említi, hogy a Vörösmarty térről nagyon sok bejelentés érkezett, hogy
a rendbe tett teret egy gázberuházás tönkretette.
Dr. Simon Gábor: Mága Zoltán szombaton a Mindszenti templomban lép fel
jótékonysági koncert keretében. A bevételt a Csilla bárónő Szeretet Alapítvány
részére ajánlotta fel művész úr.
Dr. Hardonyi András: A HPV vírus elleni oltás tekintetében eredményes
közbeszerzés zajlott le. Külön oltóbizottságot hoztak létre a gyermekorvosok,
védőnők és a hivatal bevonásával.
A H1N1-et országos járvánnyá minősítették. Mivel komoly szövődménnyel
járhat a vírus, ezért mindenki számára a legjobb megoldás az oltás. Az ÁNTSZen kívül két újabb oltópont nyílt a megyei kórházban és a Semmelweis
Kórházban.
Polgármester: Sajnos a védőoltással kapcsolatban számos rémhír terjed.
Felhívja a figyelmet, hogy képviselő úr egyben orvos is. Zárt ülést rendel el.
-- zárt ülés után --Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik:
1. napirend tárgya: Javaslat a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotására
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek. Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem
érkezett. (lásd elfogadott rendelet)
A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 4
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
38/2009. sz. rendeletét a
lakcímbejelentés
helyi
szabályairól.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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2. napirend tárgya: Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló
rendelet felülvizsgálatára
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról
elfogadásáról és egy határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a
Közgyűlésnek.
A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
39/2009. sz. rendeletét az
épített környezet értékeinek
helyi védelméről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító
indítvány a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság részéről
érkezett. Erről kéri, szavazzanak.
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító
indítványa:
Határozati javaslat

2. kiegészül: Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 4.
sz. mellékletében szereplő ingatlanokra a helyi védelem tényét a védelem
tartalmának szakmai kidolgozása után a Földhivatali ingatlannyilvántartásban be kell jegyeztetni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
a bejegyzés iránt az intézkedések megtételére.
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 40 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) meghozta a
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VIII-207/32.168-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Épített környezet értékeinek helyi védelmével kapcsolatos
feladatok

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a javaslat az épített
környezet értékeinek helyi védelméről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza.
1.

A Közgyűlés elrendeli az épített környezet értékeinek helyi védelméről
szóló rendelet 1-5. sz. mellékletei alapján a Miskolc Megyei Jogú Város
Építési Szabályzatának (MÉSZ) aktualizálását és a változások
térinformatikai rendszeren történő átvezetését.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2.

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Kabinet
2010. március 1.

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 4. sz.
mellékletében szereplő ingatlanokra a helyi védelem tényét a Földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban be kell jegyeztetni. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a bejegyzés iránt az intézkedések megtételére.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

3. napirend tárgya:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
2010. március 1.

Javaslat Miskolc város védett síremlékeiről szóló
rendelet megalkotására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.
Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez módosító indítvány a Pénzügyi
Bizottság részéről érkezett, melyet az előterjesztő befogadott, így erről szavazni
nem kell.
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A Pénzügyi Bizottság módosító indítványa:
A Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdése egészüljön
ki az alábbiak szerint:
(1) Az önkormányzat a sírjel művészeti értéke miatt, illetve a köztiszteletben
álló elhunyt személy, valamint háború idején Miskolcon elhalálozott katona
emlékének megőrzése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté
nyilváníthat.(továbbiakban együtt: védett síremlék) A síremlék védelme jelenti:
a) A sírhely megváltással történő fenntartását (élő hozzátartozók esetén a
család jogosult megváltani a sírt, a családtagok újabb temetési
lehetőségének fenntartásával),
b) A sírhely megváltás nélküli fenntartását, a sírhely gondozásával együtt,
c) A sírhely gondozását az elhunytak hozzátartozóinak hiányában.
Polgármester: A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) megalkotta a
40/2009. sz. rendeletét a
védett síremlékekről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító
indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett, melyet az előterjesztő befogadott,
így erről szavazni nem kell.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
A határozati javaslat az alábbi ponttal bővül ki:
3.) A Közgyűlés felkéri a Kegyeleti Bizottságot, hogy készítsen nyilvántartást a
különböző sírkertekben található katonasírokról és mérje fel azok éves
gondozási költségeit.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési
Főosztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2010. április 30.
Határidő:
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Polgármester: A módosító után szavazásra teszi fel az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-208/32.169-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Védett síremlékek

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc
védett síremlékeiről szóló rendelet megalkotására (2. forduló)” című
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a védett síremlékekről szóló rendelet
elfogadása következtében szükségessé váló 8.755.000.- Ft költségvetési
előirányzatot az Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítsa.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Közoktatási és Kulturális Főosztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2010. március 31.

2. A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert, hogy a védett síremlékekről szóló
rendelet alapján az egyházakkal az egyedi megállapodásokat megkösse.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési
Főosztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő:
2010. január 31.
3. A Közgyűlés felkéri a Kegyeleti Bizottságot, hogy készítsen nyilvántartást a
különböző sírkertekben található katonasírokról és mérje fel azok éves
gondozási költségeit.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési
Főosztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő:
2010. április 30.
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4. napirend tárgya:

Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2010. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító indítvány a Jogi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság
részéről érkezett, melyeket előterjesztőiként befogad, így ezekről külön szavazni
nem kell.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot az alábbi ponttal javasolja
kiegészíteni és módosítani:
A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy
- a teljesítményértékelést követően 30 napon belül erről számoljon be a Jogi és
Ügyrendi Bizottságnak.
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottságmódosító indítványa:
Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre meghatározandó
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a Határozati javaslat:
 I. – „Átfogó célok” című – pontját az alábbi 10. ponttal javasolja
kiegészíteni:
10. A fenntartói és tulajdonosi jogok hatékony ellátásának növelése.
 II. 1. pontjának harmadik bekezdését az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
- A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti változásokról.


II. 5. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

A gyermekvédelmi-, fogyatékosügyi- és szociális szolgáltatástervezési
koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásának koordinálása,
ellenőrzése.
 II. 5. pontjának negyedik bekezdését az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
A Miskolci Gyermekvédelmi Központ
munkálatokban való szakszerű közreműködés.
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kitagolásával

kapcsolatos

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosítókban foglaltakra
is.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-209/32.170/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre meghatározandó
teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza.
A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
köztisztviselőkkel
szemben
a
2010.
évre
támasztandó
teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:
I. Átfogó célok:
1.
2.
3.

A 2010. évi választások törvényes és színvonalas lebonyolítása.
A helyi jogalkotás tekintetében az előkészítési tevékenység javítása.
A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg tovább
erősítése és az ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek
fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési határidő további csökkentése,
az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, az ügyintézés
törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az
eredményes jogorvoslatok száma, az ügyfelekkel való kapcsolattartás
javítása, a lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése, a
szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása az ügyfelek
tehermentesítése céljából, minőségi ügyfélszolgálat kialakítása.
4.
Az önkormányzat folyamatos fizetőképességének biztosítása. A pénzügyi
folyamatok kézbentartásával az esedékes fizetési kötelezettségek
határidőben történő teljesítése, az intézmények finanszírozási terv szerinti
pénzellátása. A kontrolling tevékenység továbbfejlesztése.
5.
Az önkormányzat költségvetési javaslatának a zavartalan feladatellátás
feltételeinek biztosítását szem előtt tartó összeállítása.
6.
Miskolc város fennállásának 800 éves évfordulója alkalmából testvérvárosi
és nemzetközi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
7.
A DVTK fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából belföldi és
nemzetközi események szervezése, lebonyolítása.
8.
Az üdülésre, pihenésre szolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztése,
fenntartási, üzemeltetési költség minimálisra csökkentése.
9.
A hivatali épületek felújítása során az ellátási tevékenység körében a
tervszerű, megfelelő szakmai háttér biztosítása.
10. A fenntartói és tulajdonosi jogok hatékony ellátásának növelése.
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II. Ágazati célok:
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen:
Feltárni és megelőzni a szabálytalan és városképromboló építéseket,
kiszűrni a szakszerűtlen kivitelezéseket.
- A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel
(beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását
elősegíteni, a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit
biztosítani.
- A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti változásokról.
Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése.
A „zajkommandó” működtetése a nyári időszakban.
- Az EMAS környezetirányítási rendszer működtetése, fejlesztése.
- A Közgyűlés által elfogadott intézkedési tervekben foglaltak végrehajtása:
önkormányzati tulajdonú hidak rekonstrukciója, Szinva szennyező forrásainak
felszámolása.
Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi
bontásokat, illegális közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen közterületi
helyreállítások kivitelezését.
2. Közoktatási területen:
- A TISZK-ben résztvevő iskolák tervezési, oktatási, szolgáltatási
tevékenységének összehangolása.
- A szak-és felnőttképzésben az állami források koncentrált felhasználásának
ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési
struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci
keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer
kialakítása.
- A kompetencia alapú oktatás elterjesztése céljából tartalmi, módszertani
fejlesztések bevezetésének szorgalmazása, segítése a közoktatási
intézményekben.
- A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók számára az esélyegyenlőség fokozott biztosítása az oktatás, nevelés
terén és a továbbtanulásban.
3. Kulturális területen:
A vendégforgalom területén komplex, egymásra épülő, a keresleti
trendeknek megfelelni képes kínálat-együttes és kiszolgáló infrastruktúra
létrehozása, amely biztosítja a fenntartható fejlődést, a város turizmuspiaci
pozíciójának erősítését.
Helyi és térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása,
működési alapjaik megteremtése.
A Közgyűlés által IX-236/60.482/2004. sz. határozattal elfogadott Miskolc
Város
Kulturális
Stratégiájában
megfogalmazott
célok
folyamatos
megvalósítása.
- Az Európai Unió által hirdetett nyertes pályázatok bonyolítása, a Határokon
Átnyúló Együttműködési Projektek Kassa-Miskolc marketing és rendezvény
pályázat által vállalt feladatok lebonyolítása.
A Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett tematikus év 2010-ben a
Fesztiválturizmus Éve, az ezzel kapcsolatos feladatok lebonyolítása.
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A turizmus területén a vendégéjszakák számának növelése, a tartózkodási
idő meghosszabbítása.
Az önkormányzati szerepvállalással megalakult Miskolc Turizmusáért
Egyesülettel való együttműködés, sikeres pályázat esetén a helyi TDM
szervezettel való feladatmegosztás, párhuzamos struktúrák megszüntetése,
kompetenciák megosztása.
A város turisztikai és kulturális arculatának pozitív formálása, a turisztikai
versenyképesség növelése, Miskolc e-marketing információs rendszerének
folyamatos fejlesztése.
4. Kereskedelem, szabálysértés, népesség-nyilvántartás, okmányügyek
területén:
- A szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének
fokozása (ún. előkészítő eljárás lefolytatása), a megelőzés, a visszatartó erő
növelése érdekében szigorúbb bírságolási gyakorlat a közterületek rendje elleni
jogsértések elkövetőivel szemben.
A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása a következő választások
sikeres lefolytatása érdekében.
A 2010. 01.01-ével bevezetésre kerülő egységes központi szabálysértési
nyilvántartáshoz az adatszolgáltatás feltételeinek megteremtése és gyakorlati
alkalmazása.
- Kereskedelmi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása.
5. Szociális, egészségügyi területen:
A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő ellátási
szerződésben foglaltak évente legalább egyszeri ellenőrzése.
A Miskolc Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó
városfejlesztési stratégiája és operatív programjaiból a „Miskolc az egyéni élet
megújulásának városa” program végrehajtása.
Az „Út a munkához program” további folytatása.
A Miskolci Gyermekvédelmi Központ kitagolásával kapcsolatos
munkálatokban való szakszerű közreműködés.
A gyermekvédelmi-, fogyatékosügyi- és szociális szolgáltatás-tervezési
koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásának koordinálása,
ellenőrzése.
6. Közterület-felügyeleti tevékenység területén:
A társadalmi bűnmegelőzési feladatok hatékony megvalósulása
érdekében a hatósági jellegű szervezetekkel való együttműködés további
elmélyítése és még szervezettebb formába öntése.
7. Adóhatósági területen:
- A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat
bevételeinek növelése.
Tájékoztatás és ellenőrzés folytán a lakosság adófizetési moráljának
javítása.
Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítésénél.
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A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2009. december 31-ig dolgozza ki
a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig
végezze el,
- a teljesítményértékelést követően 30 napon belül erről számoljon be a Jogi
és Ügyrendi Bizottságnak.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Jegyző
Jegyzői Kabinet
valamennyi főosztály
2009. dec. 31. és 2010. dec. 31.

A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2009. december 31-ig dolgozza ki
a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a Jegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el,
és arról a testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő:
2009. dec. 31., 2010. dec. 31. és 2011. febr. 28.
5. napirend tárgya:

Javaslat közterületek elnevezésére

Polgármester: A határozati javaslat 1/a. pontja A) és B) alternatívát tartalmaz.
Szavazásra teszi fel az A) alternatívát.
(Miskolctapolcán a 47036 helyrajzi számú terület kapja a Mérnök utca
elnevezést.)
A Közgyűlés 11 igen, 24 nem, 3
tartózkodó szavazatot (nem
szavazott: 7 fő) adott az A)
alternatívára.
Polgármester: Szavazásra teszi fel az B) alternatívát.
(Miskolctapolcán a 47036 helyrajzi számú terület kapja a
elnevezést.)

Veréb utca

A Közgyűlés 35 igen, 1 nem, 3
tartózkodó szavazatot (nem
szavazott: 6 fő) adott az B)
alternatívára.
Polgármester: A szavazási eredmény alapján bejelenti a Közgyűlés a B)
alternatívát fogadta el.
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Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-210/32.171/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Közterületek elnevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Miskolctapolcán a 47036 helyrajzi számú területnek a Veréb utca
elnevezést adja,
a Ruzsinszőlő dűlőút nyugati oldalán a 70992, a 70997 és a 70999
helyrajzi számú területeknek a Levendula dűlőút elnevezést adja,
a 71014 és 70912 helyrajzi számú, Ruzsinszőlő dűlőút elnevezést
Ruzsinszőlő utca névre módosítja,
a Nagycsermőke dűlőben a 60588 helyrajzi számú területnek a Gólyahír
dűlőút elnevezést adja,
a Nagycsermőke dűlőben a 60581 helyrajzi számú területnek a Pitypang
dűlőút elnevezést adja,
Erenyőben a 75607 és a 75410/1 helyrajzi számú területnek az Alma
dűlőút elnevezést adja.

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a névtáblák elkészítését
és azok közterületen történő kihelyezését, valamint az új közterületek
elnevezésének médiában közzétételét.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési
Főosztály
Polgármesteri Kabinet
Határidő:
névtáblák elkészítése és kihelyezése: 2010. január
31.
új közterületek médiában közzététele: 2009. december
10.
3.
A Közgyűlés elrendeli a változások térinformatikai rendszeren, valamint a
földhivatali adatbázisban történő átvezetését is.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Jegyzői Kabinet Jogi és Közigazgatási Osztály
Polgármesteri Kabinet
2010. január 31.
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6. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítására
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot. Az új kuratóriumi tag személyére tett javaslat: Horváth Győző.
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-211/32.184/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására” tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi új tagjának az alábbi személyt
választja meg 2009. december 1. napjától 2011. szeptember 7. napjáig
terjedő időre.
Kuratórium tagja:

2.)

Horváth Győző

A Közgyűlés Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítását - a kuratóriumi tag személyében történt változást jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert - a
jóváhagyott módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okirat
aláírására.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő:
2009. december 1.

3.)

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a bejegyzéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik:
Polgármesteri Kabinet
Határidő:
2009. december 15.
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7. napirend tárgya: Javaslat Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi
közlekedésének
infrastrukturális
fejlesztésére
benyújtandó pályázatok önrészének 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
VIII-212/32.185/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc
és
Felsőzsolca
közösségi
közlekedésének
infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó ÉMOP pályázatban
vállalt beruházás megvalósításához önrész biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc és Felsőzsolca városok
közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó ÉMOP2009-5.1.2 számú pályázatban vállalt beruházás megvalósításához szükséges
1,5 millió Ft önrészt a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Osztály
Közreműködik:
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
MVK Zrt.
2010. évi költségvetés tervezése
Határidő:
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8. napirend tárgya:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati
Informatikai Stratégiájának elfogadására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell
szavazni. Módosító indítványt Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr nyújtott be. A
javaslat nem szavaztatható.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr módosító indítványa:
Az alábbiakkal javaslom kiegészíteni Miskolc Megyei Jogú Város informatikai
stratégiáját:
A 3.1.2.2. iktatással kapcsolatos részt javaslom kiegészíteni a vonalkódos
iktatási rendszer hivatalban történő bevezetésénél 2011-ig
Indoklás:
Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatában a vonalkódos iktatási rendszer
kidolgozásra került, a tesztüzem sikeresen lezajlott, az eszközök beszerzésre
kerültek, s így semmi nem gátolja a vonalkódos iktatási rendszer bevezetését.
A vonalkódos iktatási rendszer bevezetése átláthatóvá teszi az
önkormányzaton belüli iratállomány mozgását, mérhetővé teszi a köztisztviselők
teljesítményét, továbbá az állampolgárok számára egy távoli hozzáférést
biztosító asztalon keresztül pontos felvilágosítást ad ügyük jelenlegi állásáról,
az ügyintéző személyéről.
Úgy gondolom, hogy az „ügyfélbarát” ügyintézés meghonosítását segítené az
önkormányzatnál, továbbá a papíralapú iktatás kvázi feleslegessé válna, így
jelentős lépést tennénk az - e önkormányzatiság irányába.
A 3.1.5. kapcsolatban az alábbi javaslatot teszem:
Az itt felsorolt hiányzó dokumentumok olyan fontosságúak, hogy kérem
kötelezze a Tisztelt Közgyűlés a Hivatalt azok haladéktalan pótlására, illetve
elkészítésére a szabályzatok fontosságára való figyelemmel.
Ami hiányzik az Informatikai Stratégiából:
Nyomát sem látom annak, hogy az Informatika katasztrófavédelem
kiszolgálására törekednek Havaria esetén. Ezért fontosnak és indokoltnak
tartom az alábbiakat:
Készüljön külön szabályzat nemcsak az informatikai rendkívüli helyzetek
kezelésére, hanem az egyéb katasztrófa helyzetek esetén az informatikai
rendszer működtetésére és annak támogató funkciójának kidolgozása a
katasztrófavédelmi feladatok ellátására tárgyában.
Ezen belül különösen fontosnak tartom a katasztrófa helyzetek esetén a
katasztrófavédelmi szakemberek az önkormányzati adatbázishoz történő
hozzájutásának szabályozását.
Polgármester:
szavazásra.

Az

előterjesztés

szerinti

határozati

javaslatot

teszi

fel

A Közgyűlés 30 igen, 1 nem, 10
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
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VIII-213/32.186/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú
Stratégiája (2010-2012)

Város

Önkormányzatának

Informatikai

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzat Informatikai Stratégiájának elfogadására" című előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező Informatikai Stratégiát, célul tűzi ki az abban foglaltak megvalósítását. A célok
megvalósítása érdekében a Közgyűlés a stratégiában előirányzott forrásokat – anyagi
lehetőségeihez mérten – minden évben a költségvetésébe betervezi.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
valamennyi önkormányzati költségvetési szerv
valamennyi önkormányzati gazdasági társaság
2012. december 31.

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elkötelezi magát a nyílt forráskódú
rendszerek alkalmazása iránt, ennek megfelelően utasítja a Jegyzőt, az
intézményvezetőket, az önkormányzati gazdasági társaságok vezetőit, hogy a nyílt
forráskódú szoftverekre való áttérést vizsgálják meg, és – amennyiben arra lehetőség
van – azok alkalmazására térjenek át. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a
nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés érdekében a Polgármesteri Hivatal, a
költségvetési szervek és az önkormányzati gazdasági társaságok ezirányú
tevékenységét folyamatosan kísérje figyelemmel, és a szükséges intézkedéseket tegye
meg. A Közgyűlés a nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés érdekében 2010. és
2011. évben költségvetésében – évente – legalább 20 millió forint forrást biztosít.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
valamennyi önkormányzati költségvetési szerv
valamennyi önkormányzati gazdasági társaság
2010-2011. évi költségvetések tervezése

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése részt vesz az ASP központ
megvalósítására kiírt pályázaton, és az ehhez szükséges pályázati önrészt (92 millió
forintot) 2010. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat készíttesse el, és a
szükséges intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert,
hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést és a pályázat megvalósításához
szükséges egyéb dokumentumokat írja alá.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
2010. március 31.
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9. napirend tárgya:

Javaslat Cities Acting for Innovation and
Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a helyi
innovációért és partnerségért” című UrbAct II
projektben projekt partnerként való részvételre

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
VIII-214/32.187/2009. sz. határozatot
Tárgy:

„Városok a helyi innovációért és partnerségért” című UrbAct II
projektben projekt partnerként részvétel

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Cities Acting
for Innovation and Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a helyi
innovációért és partnerségért” című UrbAct II projektben projekt partnerként
való részvételre vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a Miskolc
Holding Zrt. közreműködésével összeállítsa és benyújtsa a „Cities Acting for
Innovation and Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a helyi innovációért
és partnerségért” című pályázat első fordulóra benyújtandó pályázati
dokumentációját, illetve – sikeres első fordulót követően – a második fordulós
pályázati dokumentációját, valamint az ehhez szükséges önerőt (első
fordulóhoz 1 735 €, második fordulóhoz kb. 11-12 000 €) a Miskolc Holding Zrt.
biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Zrt.
Határidő:
azonnal, illetve a pályázati kiírás szerinti határidő
2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a első
fordulóra benyújtandó pályázat előkészítésében, majd annak sikeres elbírálását
követően a második fordulós pályázat elkészítésében és megvalósításában
partnerként együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Kabinet
Közreműködik:
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Zrt.
Határidő:
folyamatos
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az első fordulóra benyújtandó
pályázat, valamint a sikeres első fordulót követően a második fordulós pályázat
benyújtására és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására,
illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Zrt.
Határidő:
pályázati kiírás szerinti határidő

10. napirend tárgya:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 39 igen, 1 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) meghozta a
VIII-215/32.188/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Beszámoló a
polgármesteri hivatal tevékenységéről" című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

11. napirend tárgya:

a

polgármesteri

hivatal

Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 26 igen, 15 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
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VIII-216/32.189/2009. sz. határozatot
Tárgy:
1.

2.

Tájékoztató a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzetéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a
gyermekétkeztetés jelenlegi helyzetéről”, valamint Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata oktatási intézményeiben folyó gyermekétkeztetési
tevékenység jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót és azt tudomásul
veszi.
A Közgyűlés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági Fogyasztóvédelmi
Főosztálya Élelmiszer-ellenőrzési Osztálya által a gyermekétkeztetés
területén végzett ellenőrzésről szóló „összefoglaló jelentés” nyilvános
részét megismerte és azt tudomásul veszi.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

12. napirend tárgya:

jegyző
Jegyzői Kabinet
azonnal
Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
intézményi
konyhák
működtetésének
racionalizálásáról

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott
határozat) nem érkezett.
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) meghozta a
VIII-217/32.190/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi
konyhák működtetésének racionalizálásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi konyhák működtetésének
racionalizálásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos intézményi konyhák működtetésének racionalizálásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

2.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2007. évben végrehajtott racionalizálás
átstrukturálását követően 2008. évtől kezdve egy költséghatékonyabb,
jobban korszerűsíthető, hatékonyan működtethető, nagy adagszámú
konyhai hálózat kiépítésével biztosított a legnagyobb kapacitású konyhák
optimális kapacitás-kihasználtsága.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

polgármester
Közoktatási és Kulturális Főosztály
azonnal
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13. napirend tárgya:

Tájékoztató az önkormányzati
rendjének felülvizsgálatáról

utak

forgalmi

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 25 igen, 16 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott:
4
fő)
a
tájékoztatóban
foglaltakat
tudomásul vette.
1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolctapolca kiemelt turisztikai
attrakció projekt tartalmára
Polgármester: Szavazásra teszi fel Kocsis Levente képviselő úr tárgyaláskor
ismertetett módosító indítványát.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) a módosító
indítványt elfogadta.
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti A.) határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 1 igen, 27 nem, 13
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) az A.)
változatot nem fogadta el.
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti B.) határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
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VIII-218/32.235/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolctapolca bezárt Mészkőbányája területének kiemelt
turisztikai attrakció projekt célú fejlesztése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat
Miskolctapolca kiemelt turisztikai attrakció projekt tartalmára” című sürgősségi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben
megfogalmazott fejlesztési irányokat:
Miskolctapolca történelmi és fürdő központjának fejlesztése
Barlangfürdő mint fürdőközpont fejlesztése
Strand, élményfürdő, várhegy és kolónia fejlesztése
A Barlangfürdőt kiegészítő illetve tehermentesítő bezárt Mészkő-bányának
strand és élményfürdő célú fejlesztése
A várhegy turisztikai célú hasznosítása
A jelenlegi kolónia idegenforgalmilag is indokolt felszámolása és a
fejlesztési célokba való beillesztése
Miskolctapolca városrészi és idegenforgalmi központja fejlesztése
A volt strand területének városrészi, idegenforgalmi és turisztikai központú
fejlesztése
Hejővölgy ( Vizek völgye )
A Barlangfürdőt a Városi Uszodával, illetve az egyetemmel
közpark és rekreációs terület fejlesztése

összekötő

A Közgyűlés a fejlesztési irányok részletes előkészítésével kapcsolatos
feladatokkal megbízza a Miskolc Holding Zrt-t.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Miskolctapolca Fejlesztési Kft., Miskolci Turisztikai Kft.
Határidő:
folyamatos
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy kezdje meg
Miskolctapolcán – mint IVS akcióterületen – az IVS keretében megvalósítható
projektek előkészítési munkáit.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft., Miskolctapolca Fejlesztési Kft.
Határidő:
2010. június 30.
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3.
A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés keretében a Tapolcai Strandfürdő
területén szükséges területrendezési feladatok elvégzéséhez forrást biztosít.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Miskolctapolca Fejlesztési Kft
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2010. április

4.
A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy a bezárt Mészkőbánya
területére tervezett kiemelt turisztikai attrakció projekt fejlesztési elképzelését –
annak összetett jellegéből adódóan – részletesen dolgozza ki, ezzel együtt az
előzetes szakhatósági egyeztetéseket folytassa le, feltárva a megvalósításhoz
szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft.
Határidő:
2010. június 30.
5. A kiemelt turisztikai attrakció projekt részletes kidolgozásához szükséges
pénzügyi fedezetet a Miskolc Holding Zrt. biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft.
Határidő:
2009. december 31.
6. A projekt sikere érdekében Együttműködési megállapodás megkötését
kezdeményezze az Önkormányzat az ÉSZAKERDŐ Zrt-vel, a Miskolci
Turisztikai Kft-vel és a turizmusban érintett szervezetek bevonásával.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft.
Határidő:
2009. december 31.
2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a DVTK 100 éves évfordulójához
kapcsolódó
rendezvénysorozat
megszervezésére, a DFC Kft. támogatási
szerződésének módosítására, valamint a
DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön
folyósítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
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VIII-219/32.35/2009. sz. határozatot
Tárgy:

DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat
megszervezése, a DFC Kft. támogatási szerződésének
módosítása, valamint a DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott
kölcsön folyósítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DVTK 100 éves
évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezésére, a DFC Kft.
támogatási szerződésének módosítására, valamint a DSM Nonprofit Kft. részére
nyújtott kölcsön folyósítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportért felelős alpolgármestert a
DVTK 100 centenáriumi rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az 1. sz.
mellékletben foglaltak alapján.
Orosz Lajos alpolgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik:
DSM Nonprofit Kft.
folyamatos
Határidő:
2.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a DVTK 100 centenáriumi
rendezvénysorozat megszervezésére a 2010. évi költségvetés terhére 50 millió
forintot biztosít.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
2010. évi költségvetés tervezésének időpontja

3.
A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint a DFC Kft. között fennálló „Megállapodás” I. sz. módosítását, a támogatás
havi 10 millió forintra emeli 2009. november – 2010. december közötti időszakra. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az I. sz. módosított „Megállapodás”
aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2009. november 30.

4.
A Közgyűlés a DSM Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat költségvetése
terhére 70 millió forint kölcsönt biztosít, és felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:
Jegyzői Kabinet
2009. november 30.
Határidő:
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a
Szinva-patak
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
szakaszainak rendezése című
önrészének biztosítására

árvizes
pályázat

Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-220/32.237/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése című pályázat
önrészének biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szinvapatak árvizes szakaszainak rendezése című pályázat önrészének biztosítására”
tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális
Operatív
Program
keretében
benyújtott
ÉMOP-3.2.1/C-2008-0050
azonosítószámmal nyilvántartott, „Szinva-patak árvizes szakaszainak
rendezése” című pályázat megvalósításához szükséges 19.402.740.-Ft saját
erő összegét a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2009. december 31.

4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat felterjesztés benyújtására a Magyar
Köztársaság Miniszterelnökéhez, a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Rendőrfőkapitányság
személyi
állománya
létszámának növeléséről
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) a határozati
javaslatot elutasította.
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5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. –
Régiposta u. 2. szám alatti ingatlanegyüttes önkormányzati tulajdonba adása
tárgyában
hozott
IX-217/14.034/2008.
számú közgyűlési határozat módosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
VIII-221/32.239/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc, Kazinczy u.12.-Régiposta u. 2. sz. alatti ingatlanegyüttes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc,
Kazinczy u. 12. – Régiposta u. 2. szám alatti ingatlan-együttes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó IX-217/14.034/2008. számú határozat
módosítására” című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX-217/14.034/2008. számú
határozat 1. pontját módosítja az alábbiak szerint:
„1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdése, valamint a 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet VIII.
fejezetének 50. és 51. §-ai alapján ingyenes tulajdonba adásra irányuló eljárást
kezdeményez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára – az 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt szociális ellátással összefüggő
feladatok, s ezen belül hajléktalan krízis-ellátás funkció biztosítására – a
Magyar Állam tulajdonában álló alábbi ingatlanok vonatkozásában:
- Miskolc, I. kerület 3678/A/1 hrsz. alatt lévő egyéb helyiségcsoport ingatlannyilvántartási megjelölésű, természetben Kazinczy Ferenc u. 12. szám alatt
található ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 710/1000 tulajdoni
illetőséggel,
- Miskolc, I. kerület 3678/A/2 hrsz. alatt lévő lakás ingatlannyilvántartási
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 3. szám alatt található ingatlan
a közös tulajdonból hozzátartozó 42/1000 tulajdoni illetőséggel,
- Miskolc, I. kerület 3678/A/3 hrsz. alatt lévő lakás ingatlannyilvántartási
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 1. szám alatt található ingatlan
a közös tulajdonból hozzátartozó 63/1000 tulajdoni illetőséggel,
- Miskolc, I. kerület 3678/A/4 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 2. szám alatt található ingatlan
a közös tulajdonból hozzátartozó 58/1000 tulajdoni illetőséggel,
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- Miskolc, I. kerület 3678/A/5 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. I. emelet 1. szám alatt található
ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 62/1000 tulajdoni illetőséggel,
- Miskolc, I. kerület 3678/A/6 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. I. emelet 2. szám alatt található
ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 65/1000 tulajdoni illetőséggel.”
2.
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
a tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő minden költség viselésére
kötelezettséget vállal. A Közgyűlés nyilatkozik továbbá, hogy az 1. pontban
foglalt ingatlanok szociális feladatok ellátását segítő célra történő ingyenes
tulajdonba adása – a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által 2009. május
19. napján kiadott nyilatkozattal egyezően – nem ellentétes a Társulás
hosszabb távú terveivel, elképzeléseivel és érdekeivel.
3.

A közgyűlési határozat további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásért felelős főosztály:
Határidő:

Polgármester
MIK Zrt.
Pénzügyi,
Adó
és
Gazdálkodási
Főosztály
a Közgyűlés döntését követő 8 napon
belül

7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Közgyűlés által a 2009. évi
költségvetési rendeletben meghatározott
fejlesztési
hitel
igénybevételéhez
szükséges banki feltételek jóváhagyására

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

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 4 fő) meghozta a
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VIII-222/32.248/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Fejlesztési hitelek igénybevételéhez szükséges biztosítékok

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évre tervezett fejlesztési hitelek
felvételéhez kapcsolódóan a bankok által igényelt hitelbiztosíték, azaz ingatlan
jelzálogjog adásáról szóló sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1.

2.
3.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által kijelölt
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot felkéri, hogy a bankokkal a
közbeszerzési tárgyalásokat a külön biztosítékokra kiterjedően is folytassa
le. A tárgyalás eredményéről a Közbeszerzési Bíráló Bizottság a
Közgyűlés Gazdasági Bizottságának számoljon be.
A Közgyűlés Gazdasági Bizottsága tárgyalja meg a külön biztosítékok
körét és döntsön azok tartalmáról, beleértve az ingatlan jelzálogjog
biztosításának tételes felsorolását is.
A Gazdasági Bizottság jóváhagyó döntése esetén a Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő bankokkal a
szerződést – a Közgyűlés III-24/31.217-2/2009. számú határozatában
előírtak szerint – kösse meg.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Gazdasági Bizottság
2009. december 31.

Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.
A legközelebbi Közgyűlés időpontja: 2009. december 17.
Az ülést 15:32-kor berekeszti.
k.m.f.

Dr. Mihalecz Péter
jegyző

Káli Sándor
polgármester
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