MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
IX-31.076/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 17-én,
9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Dr.
Bistei Attila DR. Univ., Cseh László, Csordás Mihály, Csutorás Géza Levente,
Fábián István, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi
András, Dr. Hártó György, Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, Illyés Miklós, Juga
György, Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László,
Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy
Istvánné, Orosz Lajos, 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: Doszpoly Orsolya, Riba Istvánné.
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 30 fő,
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a Közgyűlést,
hogy döntsön.
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra:

1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportuszoda
megvalósulásával összefüggő döntések
meghozatalára
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 14 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív
Program keretében megvalósuló iskola
korszerűsítési
pályázatok
sikeres
befejezéséhez többlet saját erő biztosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 15 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi
Nonprofit
Kft.
alapító
módosítására
Előterjesztő:

Sportiskola
okiratának

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 17 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
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4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „MITISZK Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodása és
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat közművelődési megállapodások
kötésére
közművelődési
feladatellátás
céljából
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
a
Társadalmi
Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetésre
került „Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása” című pályázathoz
konzorciumban történő csatlakozásra
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 13 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.

3

7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft területi
ellátási területének módosítására és a
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének
befogadására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 15 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a térségi közigazgatási és
közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP2009-4.3.2) önerejének módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 18 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ
gazdasági társasággá történő átalakításával
kapcsolatban hozott határozat módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 14 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
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a
„Szociális
nappali
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
alapszolgáltatások
infrastrukturális
fejlesztése
Miskolc
Családsegítő
Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében” című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A
kódszámú benyújtandó pályázat önrészének
biztosítására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 15 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Demencia iránytű - nappali
ellátás
biztosítása
demens
ellátottak
részére”című, ÉMOP-2009-4.2.1/A kódszámú
benyújtandó
pályázat
önrészének
biztosítására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre
történő felvételéről.
A Közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 16 fő) a sürgősségi
előterjesztést
az
ülés
napirendjére felvette.
Polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a Javaslat a Belvárosi rehabilitáció
kiemelt projekt keretében megvalósítandó térfigyelő rendszer képfelvevőinek
elhelyezésére, valamint a megfigyelt közterület kijelölésére c. előterjesztést a
testület vegye fel az ülés napirendjére és tárgyalja meg.
Az előző ülésen döntött a Közgyűlés arról, hogy az előterjesztést két
fordulóban tárgyalja.
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról.
A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 14 fő) az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
Polgármester: Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az
ülés napirendjére vonatkozóan.
---
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Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot,
figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket is.
Közgyűlés 31 igen, 0 nem,
0 tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 14 fő) az ülés
napirendjét az alábbiak szerint
állapította meg:
1.
Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak III.
negyedévi módosítására
Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi
korrekciójára
Előterjesztő:
2.

Káli Sándor polgármester

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének koncepciójára

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

3.
Javaslat az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének megalkotására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

4.
Javaslat az egyes adózást érintő helyi rendeletek felülvizsgálatára és
módosítására
Előterjesztő:

dr. Mihalecz Péter jegyző

5.
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2010.
január 1-jétől érvényes árának megállapítására
Előterjesztő:
6.
Javaslat a
megállapítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester
kéményseprő-ipari

közszolgáltatás

2010.

évi

díjainak

Orosz Lajos alpolgármester

7. Javaslat a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról,
valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló
59/2004. (XII. 17.) sz. rendelettel módosított 63/1997.(XI. 1.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő:

Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság

6

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló
3/2008. (III. 12.) sz. rendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

9. Javaslat Miskolc város közbiztonságának javításával kapcsolatos
intézkedések megtételére és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft. közötti Közszolgáltatási szerződés 2010-re érvényes
normatíváinak elfogadására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

11. Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/09/1
„Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című pályázatának támogatására
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

12. Javaslat a TIOP keretében meghirdetetett „Struktúra-változtatást támogató
infrastruktúra-fejlesztés
a
fekvőbeteg-szakellátásban”
című
pályázat
benyújtására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

13. Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére
létrehozott kuratórium megválasztására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

14. Javaslat a villamos nagyprojekthez szükséges Északerdő Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő
megszerzésére
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

15. Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire
történő pályázat kiírására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester
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16. Javaslat a Miskolc, Aulich utcában értékesített ingatlanokra vonatkozó
beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

17. Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapuban
kialakításával kapcsolatos befektetői pályázatra
Előterjesztő:

található

sportcentrum

Káli Sándor polgármester

18. Önálló képviselői indítvány: Javaslat a Martin-kertváros, Pitypang Óvoda
épületbérléséről szóló szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő:
19.

Fedor Vilmos és Orosz Lajos

Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása működéséről

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

20. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervének végrehajtásáról
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS
21. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok:
1.
Javaslat a Miskolc Városi Sportuszoda megvalósulásával összefüggő
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
2.
Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében
megvalósuló iskola korszerűsítési pályázatok sikeres befejezéséhez többlet
saját erő biztosítására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
3.
Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester
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Javaslat a „MITISZK Szakképzés-szervezési
4.
Megállapodása és Alapító Okiratának módosítására

Társulás

Társulási

Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester
5.
Javaslat közművelődési
feladatellátás céljából

megállapodások

kötésére

közművelődési

Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester
6. Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetésre került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című
pályázathoz konzorciumban történő csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester
7.
Javaslat a MISEK Nonprofit Kft területi ellátási területének módosítására,
és a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa erre irányuló
módosítási kérésének befogadására
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester
8.
Javaslat a térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP-2009-4.3.2) önerejének
módosítására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
9.
Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő
átalakításával kapcsolatban hozott határozat módosítására
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
10. Javaslat a „Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében” című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A kódszámú benyújtandó pályázat
önrészének biztosítására
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester
11. Javaslat a „Demencia iránytű - nappali ellátás biztosítása demens
ellátottak részére”című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A kódszámú benyújtandó pályázat
önrészének biztosítására
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester
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Az ülés napirendjére felvett előterjesztés:
Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt keretében megvalósítandó
térfigyelő rendszer képfelvevőinek elhelyezésére valamint a megfigyelt
közterület kijelölésére (2. forduló)
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester
Polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt tájékoztatja a testületet
arról, hogy az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a
közművelődési feladatellátás. Miskolc a városrészeiben közművelődési
megállapodások keretében látja el, amely forma városunkban sikeresen
működik. Szirma településrészen 2002-től a Szirmai Baráti Egyesülettel van
megállapodása az önkormányzatnak. Az egyesület a megállapodásban
foglaltakat kiválóan teljesítette, sikerült maga köré gyűjteni azokat az
embereket, akik szerettek volna tenni szűkebb pátriájukért, így hatásukra aktív
közösség alakult Szirmán.
Mára már vannak hagyományos programjaik, mint a Zöldségfesztivál, egyéb
kulturális rendezvények, működnek kis közösségek, mint a kertbarátok,
népdalkör. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi általános iskolával, a
szülőkkel és a terület önkormányzati képviselőjével. A támogatásokat – a
mecénás alap, az érdekeltségnövelő pályázat és egyéb civil szervezetek által
pályázható támogatások – nagy odafigyeléssel, gondossággal fordították a ház
fejlesztésére, a kulturális munkára. Ennek köszönhető, hogy az épület ma már
kulturált körülmények között, sokkal korszerűbb berendezéssel, technikai
eszközökkel várja a látogatókat.
Az egyesület elnöksége ebben az évben úgy döntött, hogy átadja helyét a
következő nemzedéknek, egy új vezetésnek, akik friss ötletekkel, nagyobb
lendülettel még többet tehetnek Szirma kulturális és közösségi életének
gazdagításáért.
A maga és képviselőtársai nevében szeretné megköszönni többéves
tevékenységüket, hogy munkájuk mellett, szabadidejükből áldoztak lakóhelyük
kulturális életének szervezésére, a helyi civil kezdeményezések összefogására.
Kérem a leköszönő elnökség tagjait: Schmidht Ferencet, Tirpák Tibort,
dr. Fejesné Tóth Juditot és Vargáné Néző Máriát, hogy fogadják elismerésüket
és kíván további életükhöz, munkájukhoz sok sikert, jó egészséget.
(Polgármester úr átadja a virágokat és az ajándékot.)
Örömmel tájékoztatja a testületet arról, hogy Egyed János tűzoltó alezredes úr
szeptemberben, Görögországban a Spartathlon (Athén és Spárta közötti)
futóversenyen kiemelkedően szerepelt.
A szép eredményhez maga és a Közgyűlés nevében ezúton gratulál, jó
egészséget és további sikeres versenyzést kíván!
Tájékoztatja a testületet arról, hogy Dr. Sütő János alezredes úr nyugdíjba
vonul.
Alezredes úr 1984. októberétől teljesített hivatásos szolgálatot a rendőrség
állományában. A Miskolci Rendőrkapitányságon 1988-tól dolgozott különböző
beosztásokban. A Bűnügyi Osztály élére 2001. november 1-jén nevezték ki, s
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egyben a kapitányságvezető-helyettesi feladatokat is ellátta. Rátermettségével,
céltudatos bűnügyi felderítő tevékenységével tekintélyt vívott ki magának
kollégái és vezetői körében is. Vezetési stílusa szigorú, de emberséges,
közösség formáló szerepe meghatározó volt. Alezredes úrnak több évtizedes
hivatásos szolgálatban eltöltött munkásságáért, valamint emberi kvalitására
való tekintettel, nyugdíjba vonulása alkalmából ezüst emlékplakettet
adományoz.
(Polgármester úr átadja az emlékplakettet.)
Az UNICEF Magyar Bizottsága rendhagyó módon kívánja emlékeztetni a
gyermekjogi egyezmény elfogadásának 20. évfordulójára a döntéshozókat. A
képviselő hölgyek és az urak találnak az asztalukon egy rongybabát, melyek
attól különlegesek, hogy önkéntesek százai készítették őket határon innen és
túl, olyan családok, fiatalok, nyugdíjasok, állami gondoskodásban vagy
fogyatékkal élők, akik fontosnak tartják a gyermekek jogainak ügyét.
Egy UNICEF képeslapot is találnak a baba mellett, így megköszönhetik a baba
készítőjének munkáját.
Polgármester: Napirend előtt szólásra jelentkezett képviselőtársainak adja
meg a szót.
Juga György: Áldott, békés, szeretetteljes ünnepet és egy sikeresebb új
esztendőt kíván mindenkinek az év utolsó Közgyűlésén a Fidesz frakció
nevében. Az uniós és más pályázati források felhasználásáról szól. Generálisan
az látszik, hogy minden elnyert program megvalósulása csúszik. Az elnyerésnél
is csetlés-botlás tapasztalható. Szakmai hibákat is követnek el. A villamos
projekt a legnagyobb horderejű beruházás. Több mint egy éves csúszásban
vannak jelenleg a megvalósítás vonatkozásában. A napokban megtartott
lakossági fórumon, amit az Észak-Magyarország szervezett, információhiány
uralkodott. Egy éve a több mint 200 milliós tájékoztatási tendert ki sem írták
még. A vízbázis védelem, a szennyvízkezelés és az ezekhez kapcsolódó
pályázati blokkal kapcsolatban elmondja ez az a terület, ahol részeredmények
már vannak. A lebonyolításban azonban ugyanazok a nehézségek
tapasztalhatóak. A szennyvízelvezetés kérdéskörét a 6,5 milliárdos projekt
teljes egészében megoldaná. Információi szerint már kétszer buktak ezen a
pályázaton. Olyat is hallani, hogy a városvezetés a szennyvíziszap kezelés
területén olyan buta szakmai vitába bocsátkozott a minisztériummal, aminek az
az eredménye, hogy a pályázat folyamatosan megbukik. Az IVS I. üteme
keretében megvalósuló főtér projekt mélyparkoló kialakítása része szintén
csúszik. A terv itt is hibás volt. A tervet a városvezetés által preferált befektető
támadta meg, aki a téren szállodát valósítana meg.
A Selyemréti Strand rekonstrukciójáról már több ízben szólt. Évek óta elhúzódó
folyamatról van szó. Szerinte személyi mulasztás is tetten érhető. Nem sikerült
szerződést sem kötni a támogatásra és a kivitelező kiválasztásáról szóló kiírás
sem történt meg.
A 11 játszótér megvalósításához kapcsolódó baki sorozatból kiemeli a két
eredménytelen közbeszerzést. A harmadik közbeszerzési eljárás 1,5 hónappal
ezelőtt volt a Gazdasági Bizottság előtt. Ezen az ülésen a közbeszerzési
szakértőknek és előterjesztőnek elmondták hol és milyen jogalappal fogják az
eredményt megtámadni. Ez bekövetkezett, a várost elmarasztalták és
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megbüntették. Újra eredményt kellett hirdetni úgy, hogy az eredetileg nyertest
hozták ki győztesként. Egy probléma van, a pénzt év végéig fel kell használni.
Ez a lehetetlen kategória, a város forrást fog veszíteni. Van-e felelőse ennek az
ügynek? Kéri Polgármester urat, próbáljon rendet tenni, hiszen több projektet is
veszélyezteti a forrásvesztés.
Polgármester: Vannak olyan projektek, amelyeknél a lebonyolítás nehezebb,
mint azt előtte gondolták. A villamos projekt is ide tartozik. Az uniós források
felhasználása valóban nagy feladat elé állítja a kollégáit. Biztos, hogy vannak
hibák és gondok, de ha már lett volna ilyen mértékű projekt, jobban menne.
Debrecen is hasonló cipőben jár. A vízbázis védelem – szennyvízkezelés
programban valóban van szakmai vita. A befogadás feltételeit feltétlenül meg
kell teremteni, erre utasította is kollegáit.
A közbeszerzés elég okkult tudomány, ha innen nézik így van, ha onnan úgy. A
Selyemréti Strandfürdő helyzetét sajnálja, hiszen a mostani megoldással
várhatóan a nyílt, országos EU-s közbeszerzéssel a miskolci befektetőket
lehetetlenítik el.
A játszótér projekttel kapcsolatban elmondja, ha lezárul a felelősséget és a
hibákat kivizsgáltatja.
A cégvezetésekben meg kell nézni az elmúlt években bekövetkezett
változásokat. Úgy gondolja, ez jelentős.
Dr. Kovács László: Egy évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a Közgyűlés
támogassa a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanárképző Főiskola
rekonstrukcióját. A költségvetésbe az oktatási soron 1 millió Ft-ot biztosítottak
a főépület felújítására. A főiskola ígéretéhez híven tantermet nevezett el
Miskolcról.
Horváth Ottóné: Miskolc város ösztöndíjasa pályázatra 173 pályázat érkezett.
82 fő támogatása mellett döntöttek. A támogatás 10 hónapra szól. 6541000 Ft a
támogatás összértéke.
Kobold Tamás: Úgy tudja, Polgármester úr előtt ismert a MISEK Kft. 80
dolgozójának vesszőfutása, hiszen a dolgozók Polgármester urat és az MSZP
frakcióból is több képviselőt megkerestek. Év elején bocsátotta el a kórház
vezetése a 80 főt. Ekkor határozott ígéretet kaptak, hogy ha gazdasági
társaságot alapítanak, akkor tevékenységüket folytathatják. Év végéig meg is
kötötték a szerződést. Ezt követően közbeszerzési eljárást hirdettek a munkák
ellátására. Egy pályázat érvénytelen lett, a győztes a Kórházszolgáltató Kft. lett.
A kft. megdöbbenve értesült arról, hogy polgármester úr megtiltotta a szerződés
aláírását. A kórház vezetése írt a kft-nek egy levelet december 11-én, miszerint
a közbeszerzési eljárást felfüggeszti. A probléma az, a közbeszerzési eljárás
december 4-én lezárult. A 80 fő átlagkeresete egyébként a 73.676 Ft. Ez az
országos átlag 60%-a. A kft. dolgozói nem túlképzettek, vannak részben
leszázalékoltak is közöttük. Polgármester urat kérdezi, hol van a baloldali
szolidaritás. A Kórházszolgáltató Kft. a felügyelőbizottság sürgős
összehívásáról szóló leveléből idéz. Ebben az is szerepel, hogy Dr. Mokrai
Mihály alpolgármester úr frissen beköltözött a kórházba. Egyébként fekete
táblán arany betűkkel tényleg ki van írva alpolgármester úr neve, nem érti miért.
Egy gazdasági társaság működésébe nem avatkozhat be egy alpolgármester.
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Kérdése, mikor kötik meg a szerződést a kft. dolgozóival?
egyébként jelen vannak.

A dolgozók

Polgármester: Sajnálja, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi rosszindulat hangzott
el. Az a kérdés, milyen döntés szülessen, az a cég vezetésének feladata. Dr.
Kovács Zoltánt mindenről tájékoztatja. Egyébként az FB jövő héten ülésezik. A
vezetőváltás azért történt, mert nem minden intézkedés szolgálta a kórház
érdekét. A jogi dolgokat kell tisztázni. Garantálja, hogy január 1-jével is
ugyanazok az emberek fogják végezni. Felkérte Dr. Mokrai Mihály
alpolgármester urat, legyen minél többet a helyszínen, hiszen a kórház sorsáról
lévén szó, hiszen a kormányzati intézkedések vontak el jelentős pénzeket a
kórházaktól. Megadja a szót Dr. Kovács Zoltánnak.
Dr. Kovács Zoltán: A társaság ügyvezetőjeként nem a műszaki kft-vel van
gondja, hanem a közbeszerzési eljárással, amit neki kell aláírnia büntető- és
polgári jogi felelőssége tudatában. Nem biztos benne, hogy jelenleg megfelel a
szerződés a hatályos magyar jogszabályoknak. A kórház életében 2009.
októberétől bekövetkezett változások eredményeképpen idén 301 milliós a
finanszírozási bevételcsökkenés, ami jövőre valószínűleg 490 millió Ft lesz.
Meg kel gondolni kell-e ilyen parkoltatási rendszer, beléptető rendszer, stb. Azt
a feltételezést, hogy utasításra nem írta alá a szerződést, elutasítja. Öt hete
vette át a vezetést, de csak november 25-én került abba a helyzetbe, hogy a
szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat áttekintse. A felelősségteljes
döntéshez idő kell. Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr nem beköltözött a
kórházba, csak lehetővé tette azt, hogy ha kérdésük van a dolgozóknak,
feltehessék.
Polgármester: A jogi ügyek mennek, azt viszont garantálni tudja, hogy
ugyanazok az emberek végzik január 1-jétől is a tevékenységet.
Molnár Péter: A KDNP frakció nevében áldott, békés karácsonyt és az ideitől
szebb, sikeresebb évet kíván. A napokban egy időseb barátjával az ok-okozati
összefüggésekről beszélgetett a jelen helyzet kapcsán. Utal arra, Kossuth Lajos
ceglédi beszéde előbb hangzott el, majd ennek következtében került sor a
toborzásra és állt fel egy ütőképes sereg. Előbb volt Gyurcsány öszödi
beszéde, aminek következménye a tüntetések sorozata lett országszerte.
Az Országgyűlés elfogadta a költségvetést. A döntés értelmében a regionális
televíziók megszűnnének, így a miskolci is. Szerinte ez a vidék elleni újabb
támadás. Érdekes, több MSZP-s képviselő is azt nyilatkozta, nem szabad
megszüntetni a regionális televíziókat. Akkor miért szavazták meg a
megszorítást?
Az oktatási rendszernek jövőre 45 milliárdos elvonással kell számolnia. Azt
gondolja, 2010. a túlélés éve lesz. Milyen lépések várhatóak? Újabb
osztályösszevonások és pedagógus elbocsátások lesznek? Szeptemberben
napirend előtt azt állította, hogy legalább fél milliárd forint kivonására kerülhet
sor Miskolcon. A városvezetés részéről ezt senki nem cáfolta meg.
Polgármester úrtól és Fedor Vilmos alpolgármester úrtól kérdezi, hogyan látják
a közoktatás helyzetét és jövőjét?
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Polgármester: A televízióval kapcsolatban fel lehet tenni egy másik kérdést is,
hogyan juthatott el egy korábban első számú televízió oda, hogy a nézettsége
5-6%-ra csökkent. Ha a televíziós jövedelmeket nyilvánosságra hoznák, sokan
ledöbbennének.
Az oktatással kapcsolatban az a legfontosabb problémája, hogy az oktatás
színvonala országosan és átlagosan romlott. Az idegen nyelv oktatás példáját
említi. Amikor a gyalogló kupára 200 olyan hosztesz kellett, akik beszélik a
nyelveket, igen nagy bajban voltak.
Dr. Tompa Sándor: Az elmúlt években komoly eredményeket értek el a
panelek megújítása területén. Erről szól egy sürgősségi indítvány is. A klíma
konferenciának, ami most zajlik, Magyarország is komolyan érintett. A
Környezetvédelmi Minisztérium meghirdeti a klímabarát otthon 2. pályázatot.
Magyarországon az épületek energia kibocsátása a széndioxid kibocsátás
30%-át teszi ki. Az 1994. előtt épült házak is pályázhatnak majd. Az
energiafelhasználás hatékonyságának fokozását garantálnia kell a pályázónak.
Klíma bónusszal együtt akár 60%-os támogatást is el lehet érni.
1. napirend tárgya:

Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak III. negyedévi módosítására
Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III.
negyedévi korrekciójára

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámolóját, valamint a költségvetés korrekcióját hasonlóan a korábbi évek
gyakorlatához a két téma szoros összefüggésére tekintettel együtt javasolja
tárgyalni.
Az államháztartási törvény és hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák az
önkormányzatok gazdálkodását. E törvényekben került megfogalmazásra, hogy
az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról a Közgyűlést tájékoztatni
kell.
Szeptember végéig a bevételek teljesítése hitelfelvétellel együtt összességében
64,9%.
Ezen
belül
a
gazdálkodás
alapját
képező
bevételek
– állami támogatás, SZJA – teljesítése időarányos. A segélyek kifizetéséhez,
az intézmények finanszírozásához túlnyomórészt e tételek biztosítják a
fedezetet, mivel e bevételek ütemesen, minden hónapban tervezhetően
rendelkezésre állnak.
A saját bevételeket a gazdasági válságra tekintettel több tételnél eleve
visszafogottan tervezték. Az eddigi teljesítések a visszafogott tervezést
igazolták. A válság jelenségei az ingatlanforgalmazásnál jelentkeztek
alapvetően, a visszaesés miatt a MIK Zrt. ingatlanértékesítésből származó
befizetése jelentős elmaradást mutat. Az ez évben nem teljesült előirányzatot
azonban a pénzmaradvány elszámolás keretében áthúzódó kötelezettségként
fogják előírni a MIK Zrt. részére. Az ingatlanforgalmazás visszaesése az
illetékbevételekre is hatással volt, e bevételi nemnél éves szinten is kiesés
várható. A helyi adóbevételeket illetően felszámolási eljárás miatt az
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építményadónál ugyancsak elmaradás várható, az iparűzési adó teljesítése
pedig a most esedékes december 20-i feltöltési kötelezettség teljesítésének
függvénye. A gépjárműadó teljesítésére negatív hatást gyakorolt az, hogy az
adóztatott gépjárművek száma háromezerrel csökkent, valamint kedvezőtlen
jelenség az új gépjárművek számának idei csökkenése is. Az adóknál és az
illetékeknél jelentkező bevételi kiesést kompenzálhatja az e célra képzett
céltartalék.
Szeptember végéig a fejlesztési hitelekből az előző évekről áthúzódó
hitelkeretekből összességében 406,6 millió Ft-ot vettek igénybe. A 2009. évre
tervezett hitelkeretből a beszámolási időszak végéig felhasználás nem történt a
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt.
A kiadások teljesítése összességében 66,7 %-os. Ezen belül a működési
kiadások teljesítése 77,8 %-os, míg a beruházási, felújítási feladatok teljesítése
30,8 %-os teljesítést mutat.
A működési kiadásokat érintően az intézményi gazdálkodási körben több
intézmény vonatkozásában feszültségek jelentkeztek a gazdálkodásban. Az
időarányost meghaladó teljesítések jellemzően a dologi kiadásoknál
jelentkeznek. Ennek oka az évek óta feszített gazdálkodási kondíciók mellett az
előző évről áthúzódó szállítói kötelezettségek teljesítése. Ennek köszönhetően
a lejárt határidejű szállítói állomány szeptember végére 235 millió Ft-ra
csökkent. Év végén az előző évekhez hasonlóan várhatóan több intézményt
érintően túlfinanszírozásra lesz szükség. Ennek részbeni fedezetére a
költségvetés korrekciójában tesznek javaslatot.
Összességében a beszámolási időszak végéig a feladatellátás feltételei
biztosítottak voltak. A központi támogatások, az illetékek, a helyi adóbevételek,
az intézmények saját bevételei, az előző évről áthúzódó beruházási hitel,
valamint a működéshez kapcsolódó folyószámlahitel igénybevétele biztosították
a gazdálkodás feltételrendszerét.
A költségvetés III. negyedéves korrekciója többirányú változásra tesz javaslatot.
Az előterjesztés ezeket részletesen bemutatja. A szociális ágazaton belül a
rendelkezésre állási támogatásnál (RÁT) jelentkezett jelentősebb többlet
fedezet biztosítási szükséglet. Ennek oka, hogy új támogatási formáról van szó,
ezért év elején nehezen volt tervezhető az előirányzat. A többletigény döntő
hányadára fedezetet nyújt a központi költségvetési támogatás, a szükséges
önrész fedezete ágazaton belül, az egyéb soroknál jelentkező megtakarításból
biztosítható. A másik tétel, amit kiemel, a munkaadót terhelő járulékok
változása 2009. július 1-jétől. Az ebből eredő megtakarítással év végén a
központi költségvetéssel el kell számolni, így az előterjesztésben javasolja a
már ismert összegek elkülönítését. Előzőeken túlmenően szerepelnek az
anyagban bevétellel összefüggő változások, melyek a költségvetés mind
bevételi, mind kiadási oldalát egyaránt érintik, valamint kiadási tételek közötti
átcsoportosítások is. Jelen korrekcióban kerül sor a vállalkozások által
felajánlott iparűzési adóhányad költségvetésbe történő beépítésére. Az
előirányzat módosítások egy további része a Polgármesteri Hivatalban tervezett
tételeknek a tényleges felhasználás helyére, az intézményekhez történő
lebontása. Az előterjesztés javaslatot tesz a szociális feladatokon túl néhány
további többletigényre is, melynek fedezetét egyes kiadási tételek
megtakarításából, az általános tartalékból, illetve az említett iparűzési adó
felajánlásból javasolja biztosítani.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
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Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 3 nem és 0 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal támogatta
az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 5 igen, 3 nem
és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A márciusban elfogadott
költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait időről időre a
teljesítésekkel kell összemérni annak érdekében, hogy a Közgyűlés tagjai képet
alkothassanak az elképzelések és a tényleges megvalósulások összhangjáról.
A költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató az előirányzatok
felhasználását, a feladatok teljesítésének helyzetét mutatja be a módosított
előirányzathoz viszonyítva.
A 2009-es egy az egyensúlyt a válság ellenére fenntartani szándékozó
költségvetés, amelynek a filozófiája a városi intézményeknél, a polgármesteri
hivatalnál és az önkormányzati tulajdonú társaságoknál a gazdaságossági,
hatékonysági szempontok mellett a működés biztonságának fenntartását
alapfeltételként szabta. Az eddigi adatok alapján ezt a célt sikerült elérni.
Az I-III. negyedévben realizált bevételek szintje összességében az éves
előirányzat 64,9 %-át tette ki. Leginkább a működési bevételek, ezen belül a
helyi adókból, a személyi jövedelemadóból, a gépjárműadóból származó
bevételek haladták meg az időarányos mértéket. Az illetékekből származó
bevétel a nemzetközi gazdasági válság hatására az ingatlanok és a
gépjárművek piacán tapasztalható visszaesés miatt csökkenést mutat. Az
építményadó időarányos teljesítése ugyan szintén a tervezettnél magasabb, de
a gazdasági válság ezen a téren is érezteti kedvezőtlen hatását. Elmaradás
mutatkozik az idegenforgalmi adó tervezett mértékéhez kapcsolódóan, mivel a
vendégéjszakák száma a tervezetthez képest kedvezőtlenül alakult.
Elmaradás a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, valamint a felhalmozási
célú, támogatásértékű bevételeknél mutatkozik, de főként azok jellege miatt. Ez
utóbbiak leginkább beruházások teljesítéséhez kapcsolódnak, így a bevételek
realizálásának feltétele a beruházáshoz kapcsolódó számla kifizetése.
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2009. I-III. negyedévében a 2008-ről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan,
döntően a Panel Plusz programhoz kapcsolódóan 406,6 millió Ft felhalmozási
célú hitelt vettek igénybe. Az Önkormányzat és intézményei működési
feltételeinek biztosításához a jóváhagyott 200 millió Ft-os működési célú
hitelkeret igénybevételére nem volt szükség.
A hitelmentes működés jól mutatja, hogy sikerült az elhatározott célt
megvalósítani: továbbra is egyensúlyban van a költségvetés.
Az intézmények bevételeinek teljesítése az időarányost jelentősen meghaladja,
a közel 4,73 milliárd Ft-os éves előirányzattal szemben már a harmadik
negyedév végén több mint 4,26 milliárd Ft. A teljesítést torzítja a Gálffy Ignác és
a Fazola Henrik TISZK kialakításához kapcsolódó 700,5 millió Ft-os, valamint a
Miskolci Egészségügyi Központ részére az átalakulással kapcsolatban
jóváhagyott 300 millió Ft-os kölcsön összege, melyek teljesítése 100 %.
Összességében a központi költségvetési támogatások, az illetékek, a helyi adó
bevételek, továbbá az intézmények által realizált bevételek, valamint fejlesztési
hitel igénybevétele biztosították a gazdálkodás egyensúlyát. A saját bevételeket
illetően az illetékbevételeknél és a helyi adóknál a látható trendek alapján éves
szinten kisebb mértékű kiesés valószínű, melyet azonban ellentételezhet az
erre a célra képzett céltartalék.
A feladatok ellátásával kapcsolatban szeptember 30-ig 40,55 milliárd Ft került
kifizetésre, amely a módosított előirányzat 66,7 %-os teljesítésének felel meg.
A kiadások 46,2%-a a Polgármesteri Hivatalnál, 53,8%-a az intézményhálózat
gazdálkodásában teljesült.
A működési kiadások az éves előirányzat (46,38 milliárd Ft) 77,8 %-át (36,1
milliárd Ft) tették ki, ami a szokásoknak megfelelően kissé nagyobb az
időarányosnál.
Az intézmények gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott volt. A
jóváhagyott költségvetési keretösszeg, valamint az intézmények saját
bevételeinek kedvező alakulása következetes, takarékos gazdálkodás mellett
biztosította az intézmények zavartalan működését. Az intézmények
gazdálkodása nagyban szóródik (saját bevételi lehetőségeik jelentősen
különböznek), így egyes intézményeknél pótelőirányzat jóváhagyására is
szükség lesz.
Az intézményi ellátás területén a 46 önállóan gazdálkodó oktatási intézmény
fenntartása, üzemeltetése jelenti a költségvetés legnagyobb tételét, a teljes
költségvetésnek 36 %-át teszi ki. A módosított közel 17 milliárd Ft-os
keretösszeg 74,3 %-át, mintegy 14,9 milliárd Ft-ot használtak fel év első három
negyedévében. A jobb gazdálkodásnak köszönhető az, hogy az
intézményhálózat olyan rendkívüli kiadások ellenére sem lépte túl az
időarányos kiadási szintet, mint a tanulócsoport- és osztályszám csökkentések
miatt elkerülhetetlenné vált leépítésekkel járó felmentési illetmények és
végkielégítések kifizetése. A választókerületi alapokból kapott támogatások, a
közhasznú munkavégzési program, valamint a sikeres pályázatok
eredményeképpen szakmai fejlesztések és kisebb felújítások is megvalósultak.
Ennek ellenére néhány intézménynél az év végén túlfinanszírozási igény
várható.
A Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására jóváhagyott keret a
2009. évi eredeti költségvetés előirányzat módosításának következtében 19,1
milliárd Ft-ra növekedett. Pénzügyileg a beszámolási időszak végéig a
módosított előirányzat 76,5%-a, mintegy 14,6 milliárd Ft került felhasználásra.
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A Hivatal tervezett feladatai közül továbbra is a városüzemeltetési funkció
kiadásai képviselik a legnagyobb nagyságrendet. A feladatcsoport kiadásaira a
költségvetés 4,5 milliárd Ft-ot irányzott elő, melyből a félév végéig 2,9 milliárd Ft
(64,1%) kifizetésére került sor. Az előterjesztés részletesen bemutatja az egyes
feladatokra jóváhagyott keretek felhasználását, csakúgy, mint a többi funkció
keretében történt felhasználásokat.
A 2009. évi költségvetésben tartalékok címén összesen 330 millió Ft szerepelt
eredeti előirányzatként, Az általános tartalék összege a 2008. évi
pénzmaradvány ráépítése, valamint a közgyűlési és a polgármesteri döntések
eredményeként a tárgyalt időszak végére 59 millió Ft-ra módosult. A
céltartalékok között két területet érintően terveztünk előirányzatot. Az egyik az
iparűzési adóval összefüggő (30 millió Ft), melynek felosztása a III. negyedéves
korrekcióban történik meg a vállalkozások felajánlásának megfelelően. A másik
az adóbevételekkel összefüggő, illetve gazdálkodási (300 millió Ft) céltartalék,
mely továbbra is szükség szerint a gazdasági válsággal összefüggésben az év
végén esetlegesen jelentkező bevételi kiesésekre nyújthat fedezetet.
Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére a beszámolási időszak során
mintegy 1,6 milliárd Ft szolgált fedezetül. Ennek keretében hiteltörlesztésre
185,8 millió Ft-ot fordítottak (71,8%), amely a szerződés ütemezésének
megfelelő. Kamatfizetési kötelezettségeinknek eleget téve pedig – a sikeres
hitelkonverzióknak is köszönhetően – nem egészen 1,1 milliárd Ft kifizetése
történt meg.
Beruházási feladatkörben a 2009. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 6,1
milliárd Ft-os keret az áthúzódó pénzmaradványok ráépülésével és a központi
költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel közel 12
milliárd Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a harmadik negyedév
végéig 4,1 milliárd Ft kifizetés realizálódott, mely mintegy 34,4 %-os pénzügyi
teljesítésnek felel meg.
Itt kell megjegyezni, hogy a beruházások megvalósulását szakmaiatlan a
naptári időszakhoz arányosan mérni. A közbeszerzési törvény előírásai miatt
csak a költségvetés jóváhagyását követően lehet a pályázatokat kiírni, és a
tervezési, engedélyezési eljárások is időigényesek. Így a kivitelezések
megkezdése legtöbbször áthúzódik a második félévre, sőt sok esetben – a
kedvező fizetési megállapodások következtében – az idei kivitelezéseket csak
2010-ben kell kifizetni. Ettől még a jóváhagyott beruházások maradéktalanul
meg fognak valósulni. Több pályázatunkra a harmadik negyedévben született
meg a támogatási döntés és a negyedik negyedévben is több pályázat
elbírálása várható.
Az Önkormányzat költségvetése beruházási feladatoknál több keretjellegű
előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés
nem értelmezhető.
A beruházás funkció legjelentősebb tételei a nagy volumenű útrekonstrukció
555 millió Ft-tal, az energiaracionalizálási pályázatok (panelprogram) 690 millió
Ft-tal, a Semmelweis Kórház Szülészet és Nőgyógyászati Osztály
rekonstrukciója több mint 340 millió Ft-tal, a Kemény Dénes Versenyuszoda
építése 651 millió Ft-tal, a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ
létrehozása 156,4 millió Ft-tal.
A költségvetést rendszeres időszakonként felül kell vizsgálni és a bevételi,
valamint a kiadási tételsorokat az információk változásainak, illetve a tervek
módosulásainak megfelelően aktualizálni kell. Az önkormányzatok év közben is
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részesülnek a központi költségvetésből – döntően feladathoz, célhoz kötötten –
pótelőirányzatokban, melyeket szükséges a költségvetésen átvezetni.
Mindemellett a költségvetési előirányzatok módosítását igényli az év folyamán a
különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, az elnyert pályázatok
költségvetésre történő ráépítése is, illetve a polgármesteri hivatalban
megtervezett előirányzatok egy részének a felhasználás helyére, az
intézményekhez történő ún. „technikai” jellegű lebontása is. Ezt nevezzük
korrekciónak.
A korrekcióban szerepelnek bevételeken és kiadásokon belüli előirányzat
átrendezések és a bevételt és kiadást egyaránt érintő korrekciók. A
pályázatokból elnyert és a központi forrásból kapott támogatásokat, a
választókerületi alapok felhasználásait az intézményekhez, illetve az adott
funkciókhoz kell rendelni a korrekció során.
A korrekció keretében az egyes keretösszegeknek a felhasználását is követjük
azzal, hogy átcsoportosítással feladathoz rendeljük az egyes tételeket, azaz az
időközben megszületett döntéseknek megfelelően nevesítjük a keretek
felhasználását.
A többletigények kezeléséről is intézkedni kell, ami a felmerülő kiadások
fedezetének meghatározását, a források megjelölését jelenti. A bevételi többlet
és a belső átcsoportosításokból származó megtakarítások elegendő fedezetet
jelentenek azon feltárt többletigények finanszírozására, amelyeket az
előterjesztés részletesen felsorol.
A márciusban elfogadott költségvetés főösszege 46.982.660 ezer Ft. A mostani
korrekcióval 61.641.845 ezer Ft-ra változik.
Mind a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi előirányzat-változásairól, mind a
2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató, mind az
önkormányzat 2009. évi költségvetésének korrekciójáról szóló javaslat
részletesen tartalmazza a törvényben előírt információkat ahhoz, hogy a
Közgyűlés tagjai és a város közvéleménye megbízható és részletes képet
kapjon az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásáról és az ezen
információk alapján várható éves bevételi és kiadási számairól. A korrekció
pontosan vezeti át az időközben szükségessé vált előirányzat változtatásokat
és módosításokat.
A fentiek alapján az MSZP frakció nevében kéri, hogy az előterjesztésekhez
tartozó rendeleteket elfogadni és a határozati javaslatokat támogatni
szíveskedjen a testület.
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A Fidesz frakció nem
támogatja az előterjesztés elfogadását. Most is ugyanaz a véleményük, mint
eddig, nevezetesen, hogy az önkormányzat rossz úton jár. Hét év alatt az
adósságállomány tízszeresére nőtt, 3 milliárdról 30 milliárdra nőtt. A holding
adósságállománya nem látszik az anyagban. A fejlesztési hitel megoszlik a
cégek között. A folyószámlahitel 2 milliárd körüli. A MISEK Kft-nél is van egy
körülbelül 1-1,5 milliárdos adósság, amelyet valamikor, valakinek kezelnie kell.
Ha tehát ezeket a tételeket is számolják, akkor 30 milliárd felett vannak.
A hitelek ütemezését problémásnak tartja. Most a fejlesztési hitelfelvétel 2,7
milliárd Ft, 260 millió Ft a törlesztés.
A beruházásokkal kapcsolatban elmondja, évek óta alulteljesített terület,
ráadásul rosszul előkészített dolgokkal is számolni kell úgy, hogy a felelősség
rendszerint nem kerül megállapításra.
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A túlköltekezés is jelen van egyes területeken, erre a Polgármesteri Hivatal a
tipikus példa.
Intézményi működési bizonytalanság tapasztalható, ezekben a hónapokban
történik az utófinanszírozásuk. Először tehát a költségvetés egyensúlyának
biztosítása érdekében az intézményeknél alultervezni szükséges.
A Fidesz frakció módosító indítványt nyújtott be, melyet ismertet. Évek óta a
Városgazda Kht. 10 millió Ft kiegészítést kap, de ennek a hitelessége vitatható.
Ha a Városgazda Kht. nullszaldós, akkor miért kapja a többletet? Tehát ez a
többlettámogatás ebből a szemszögből nézve teljesen felesleges. Az óvodásés alsó tagozatos gyermekek számára a válságra tekintettel karácsonyi
ajándékokat adnának. Bízik benne, hogy Horváth Ottóné képviselő asszony
támogatja majd javaslatukat.
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. A 2009. évi
költségvetés tervezetét, a féléves tájékoztatót, valamint a 2008. és 2007. évi
beszámolókat is átnézte, hogy a gazdasági eseményeket folyamatában
érdemes szemlélni. A válság második szakaszában vannak, kiderül, ki éli túl.
Kényszerűen takarékos költségvetést kellett alkotni, de az árnyékukat idén sem
ugrották át. A központi költségvetés hibája kihat a helyire is. Hamarosan kiderül
mely vállalkozások élik túl a válságot. Sok vállalkozás van krízishelyzetben. A
bevételek csökkenése szembetűnő. A kiadások csökkentése nem látszik az
anyagban. Komoly fejtörést okoz, honnan lehet elvonni. Az intézményi
finanszírozás szerinte nem ez a terület. A kulturális területen is tapasztalhatóak
a szigorú takarékosságra intő jelek. A polgármesteri hivatal tekintetében
kettősség látszik. Egyfelől, a számok tükrében látható, hogy komoly összegeket
fordítanak fenntartásra, javításra. A másik oldal gyakorlatias, ha leesik 2 cm hó,
megbénul a város. Az emberek ez utóbbi oldalról ítélnek.
A sport támogatásának minimális növekedése szerinte nem elégséges. A
sportsikerekhez méltatlan a jelenlegi támogatás.
Az adósságszolgálat sok, hiszen milliárd feletti kamatterhekről van szó.
Örvendetesnek tartja, hogy az ökoprogramok előtérbe kerültek.
Szerinte a projekteknél komoly baj a koordinálatlanság. Egyik oldalon
munkanélküliség, közbiztonság romlása, a másik oldalon az egymás után
megvalósuló beruházások, attrakciók állnak. A KDNP minden valós fejlesztést
támogat. Bármennyire is okkult tudomány a közbeszerzés, a miskolciak azt
látják, ami megvalósult. Azt látják például, lehet, vagy nem lehet a Selyemréti
Strandon fürdeni.
Hiányolja a nagyprojektek összekapcsolását. A nagyberuházások is éveken át
terheket rónak a városra. A gazdaság jelenleg nem felfelé ível.
A KDNP frakció az előterjesztés elfogadását nem támogatja.
Kobold Tamás: A költségvetéseket más szempontból szokta nézni, mint a
frakciók általában. Az I-III. negyedévi beszámoló számszaki szempontból kiváló
anyag. Az év során nem változtak a súlypontok, pedig azok már év elején sem
voltak jól meghatározva, ez a városvezetés hibája.
Komoly probléma a lakosság csökkenése, az elvándorlás, a kevesebb
születések száma. A városvezetés nem foglalkozik eléggé a család, mint
egység megerősítésével. A város eltartó és megtartó képességét növelő tételek
egyszerűen hiányoznak. Az ösztönző tételek közül a közmunka szerepel, ami
amúgy is állami jellegű. Munkahelyek létrehozásával valójában nem foglalkozik
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a költségvetés. A nagy idegenforgalmi projektek vegetálnak. Az adósságspirál
tovább növekszik, a hitel folyamatosan nőni fog. Többször figyelmeztette már a
városvezetést arra, hogy a jövőjüket eszik meg. A beruházások felgyorsítása jó
eszköz lett volna a válság kezelésére. Kéri megnézetni, hogy a kiáramló évi 60
milliárd Ft-ból mennyi marad a helyi gazdaságban. Ez igen árulkodó mutató
lenne a városnak. Az anyagból kiderül 500 millió Ft fejlesztési pénzeszköz a
működésre van irányítva, ezért nem kellett működésre hitelfelvételt tervezni.
Az előterjesztés elfogadását nem támogatja.
Szűcs Tamás: Utal arra, hogy az előző Közgyűlés után váltott pár szót
Polgármester úrral, aki a japán példát hozta. A japánok minden folyamatra több
időt szánnak, így a döntésfolyamatuk is precízebb, hatékonyabb.
A Csermőkei út egyetemi csomópont átépítése tétel szerepel a korrekcióban 10
millió Ft összeggel. Tavaly fejeződött be az átépítés. Azóta a LIDL-vel szemben
nem lehetett kifordulni balra kanyarodva. Erre kell megoldás, ez tény, de ha az
előkészítésben jobbak, akkor most megtakarításról lehetne beszélni.
Sürgősséggel tárgyalják azt a témát, miszerint 100 milliós nagyságrendű
összeget nyert az oktatás területe. Majd a napirend tárgyalásakor elmondja
észrevételeit, felteszi kérdéseit.
Dr. Simon Gábor: Azt gondolta, Szebeni Péter frakcióvezető helyettes úr
tényszerű frakcióvéleménye után nem lesz vita, nem lesznek csúsztatások.
Tévedett. Működési hitel nincs, el kell olvasni az anyagot. A holding tartozásait
nem kell beleszámolni, vagy ha beleszámolják, akkor a bevétellel is kalkulálni
kell. Az egyik képviselő összekeverte a hivatal esetében a bevételeket a
kiadásokkal. Miskolcnak az a célja, minél több uniós forrást meg kell szereznie.
Nyilván a pályázatoknál önrész biztosítása is szükséges.
Miskolcnak 22 milliárd Ft a teljes hitel állománya, ebből 4 milliárd Ft nincs
felhasználva. A 4 milliárd Ft pántlikázott, 3 milliárd Ft a villamos projekt önrésze,
1 milliárd Ft a panel program fedezete.
A fejlesztési célú hitelek eredménye útépítés, amelynek összege 2005. óta 3,5
milliárd Ft. 400 millió Ft-ot költöttek játszóterekre. Vízrendezésre 600 millió Ftot. Az előző vezetéshez köthető buszvásárlás 1 millió Ft-ja is ketyeg, csakúgy,
mint a Barlangfürdő rekonstrukció 340 millió Ft. Sportfunkcióra 1,5 milliárd Ft a
hitel összege. Minden fejlesztéshez kell önrész, ezeket a költségeket a
városnak vállalnia kell, akkor is, ha a visszafizetésre később kerül sor.
Lenártek András: Nem talált csúsztatást abban, amit az ellenzék mondott.
Tervszámot mondott, 200 millió Ft szerepel az anyagban. Ha a kimutatások
szerint összeadják a számokat akkor jóval 30 milliárd Ft felett vannak anélkül,
hogy megemlítenék a holding adósságát. Létezhet olyan hitel, amelyet az előző
vezetés vett fel, ezt nem vitatja, de az tény, hogy a jelenlegi városvezetés hitele
8-10-szer nagyobb nagyságrendű. Az közgazdaságtanilag helytelen, hogy a
bevételeket is számolják a holdingnál, a bevétel a költséggel áll szemben, a
hitelfelvétel a hitel-visszafizetéssel áll szemben.
Kobold Tamás: Amit Dr. Simon Gábor elmondott igaz, 22 milliárd Ft a
hiteltartozás, nevezetesen a tőkerésze. A városnak azonban nem csak ezt kell
visszafizetni, a kamatról nem szabad elfeledkezni. 30 milliárd Ft tartozásról van
szó. A holding hitelfelvétele közvetett kapcsolatban áll a költségvetéssel, tehát
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jó volna ezzel is számolni, már csak azért is mert a holding többségi
tulajdonosa az önkormányzat. Ha gond van a visszafizetéssel, jut szerep az
önkormányzatnak is. Több ízben javasolta már, hogy a holding tevékenységéről
évente számoljon be a Közgyűlésnek és ne a Gazdasági Bizottságnak.
Szebeni Péter: Ha sok hitelt vesznek fel és problémás az, hogy ebből
fejlesztenek, akkor el lehet dönteni, hogy csak a működésre koncentráljanak.
Ennek nem sok értelme van. 2007-2013. között van csak lehetőség uniós
pályázatokra, ezek meg nem ismételhető lehetőségek. Több mint 15 év áll
rendelkezésre a hitel visszafizetésére. Nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy
szakmailag hibás az anyag.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Az aggodalmakat megérti,
hiszen a város sorsáért közösen aggódnak. A 22 milliárd Ft hitelfelvétellel
szemben 112 milliárd Ft fejlesztés áll.
2. napirend tárgya:

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
koncepciójára

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Az önkormányzatok éves költségvetésének elkészítési
szabályai az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeleteiben kerültek
megfogalmazásra. Ezek alapján készül az önkormányzatok költségvetése két
ütemben, először a költségvetés koncepciója, majd ezt követően a tételes
költségvetés.
A koncepció egy előzetes számítás a várható bevételekre és kiadásokra
vonatkozóan. Ezek mellett megfogalmazásra kerülnek azok a további teendők,
feladatok is, melyeket figyelembe véve a tételes költségvetés elkészíthető, a
költségvetési egyensúly megteremthető.
Az anyag az előző évek gyakorlatának megfelelően két részre bontható. Az
első részben a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatot figyelembe véve a
főbb makrogazdasági elképzeléseket, súlypontokat mutatjuk be az
államháztartás egészére vonatkozóan, az önkormányzati alrendszerre
vonatkozó szabályozási elgondolásokat kiemelten kezelve.
Az előterjesztés második részében a szabályozási elképzelések az
önkormányzatra gyakorolt hatását mutatják be. Itt vázolják azokat a helyi
döntéseket figyelembe vevő számításokat is, melyek alapján a költségvetési
koncepció bevételi-kiadási keretszámai kialakításra kerültek.
Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához a koncepció számításait a
beterjesztett
költségvetési
törvénytervezetre
alapozhatták.
Így
két
legjelentősebb központi költségvetésből származó bevételüknél, a személyi
jövedelemadónál és a normatív állami támogatásnál a számított összeg az
előző évek gyakorlatához hasonlóan még a parlamenti döntésnek megfelelően
pontosulni fog. A normatív állami támogatások vonatkozásában a koncepcióban
számított összegnél 1,3 milliárd Ft-os csökkenés mutatkozik az előző évhez
képest. Ebben a gyermeklétszám csökkenése mellett a munkaadókat terhelő
járulékok 32%-ról 27%-ra való csökkentése, valamint az egészségügyi
hozzájárulás megszüntetése játszik szerepet. Ezt érvényre juttatták a
normatívák fajlagos összegének meghatározásánál is, a járulékváltozás hatása
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ugyanakkor önkormányzati szinten több mint 870 millió Ft-os megtakarítást
eredményez a kiadási oldalon. A személyi jövedelemadóból az önkormányzatot
alanyi jogon megillető résznél némi növekménnyel számoltak, a
jövedelemkülönbségek mérséklésére szolgáló nagyságrend meghatározásánál
– mivel ennek összege a beterjesztett törvényjavaslatban még nem
számszerűsített – a 2009. évi szintet vették alapul. Az e jogcímen jóváhagyott
összeg mintegy 200 millió Ft-os növekedést jelent a beterjesztetthez képest. Ez
pozitív irányban befolyásolja a számításokat.
Saját bevételeiket érintően alapvetően a 2009. évi várható teljesítésekből
indultak ki, figyelembe véve a gazdasági válsággal összefüggő hatásokat is. Így
mind az illeték bevételeknél, mind a helyi adóknál jelenleg az előző évitől
alacsonyabb összeget határoztak meg. Ugyancsak a gazdasági válsághoz
kapcsolódó ingatlanpiaci visszaesésre, valamint a 2009. évi jelentős
áthúzódásra alapozva az előterjesztésben a MIK Zrt-től sem számolnak
befizetéssel a Sportliget értékesítésén túlmenően.
Jelentősebb külső forrást csak az elnyert pályázatokhoz kapcsolódóan építettek
be az anyagba, míg fejlesztési célú hitelként csak a tervezett Panel Plusz hitel
szerepel az előterjesztésben, a szükséges önrésszel egyezően.
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál a jogszabályi változásokat
tekintették irányadónak, természetesen figyelembe vették a Közgyűlés 2010.
évet érintő döntéseit is. A kiadási keretszámok kialakításánál az intézményi
gazdálkodási kört érintően számításaikat alapvetően a 2009. évi bázisszintre
alapozták, figyelembe véve a 2009. évi feladatváltozásokat. A Polgármesteri
Hivatal egyes ágazatainak kimunkálásánál a források szűkösségére tekintettel
egy mérsékeltebb kiadási szintet határoztak meg.
Az előterjesztés egyezően a beterjesztett költségvetési törvényjavaslattal nem
számol sem közalkalmazotti, sem köztisztviselői bérfejlesztéssel. Az
érdekegyeztető tárgyalások eredményeként a központi költségvetésben a
közszférát érintően egyszeri kereset kiegészítésre elkülönítésre került 22
milliárd Ft felosztásának részletei még nem ismertek, később kerülnek
kidolgozásra. Ennek hatása még nem jelenhetett meg a koncepcióban.
Felhalmozási jellegű feladatok megvalósítására a koncepcióban 8,6 milliárd Ftos keretösszeg szerepel. Ez döntően a már leszerződött feladatokra, valamint
az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokra nyújt fedezetet.
A költségvetési koncepcióban számszerűsített bevételek-kiadások között a
hiány mértéke a panelhitelen túl 2,5 milliárd Ft. A tervezőmunka további
feladata a hiány megszüntetése, olyan megoldások keresése, melyekkel a
kiadási szint a tervezhető saját bevételek, illetve a központi költségvetésből
juttatott támogatások nagyságrendjéhez igazodóan kerül meghatározásra.
Mindezek érdekében a koncepció határozati javaslatában megfogalmazásra
kerültek azok a további feladatok, melyeket meg kell tenni a tervezőmunka
további szakaszában. Ennek módjait az előterjesztés részletezi.
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
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Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 3 nem és 0 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal 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 4 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az államháztartásról
szóló törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet
szerint a költségvetés elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával
kezdődik és a költségvetési rendelet megalkotásával zárul.
A költségvetési koncepció alapja az állami költségvetés önkormányzatokat
érintő szabályozási tervezetének, a 2009. évi tapasztalatoknak, valamint a
2010. évre vonatkozó helyi szakmai elképzeléseknek a számbavétele.
Bemutatja a helyi szakmai elképzeléseket, feladatokat, azok költségigényét,
valamint a központi költségvetési kapcsolatokból tervezhető bevételek
alapulvételével az önkormányzat által – a jelenlegi ismeretek alapján –
tervezhető forráslehetőségeket.
A közgyűlés a koncepció elfogadásával jelöli ki azokat az irányokat,
részkoncepciókat, amelyek az egyes bevételi és kiadási tételek tervezésekor
segítik a szakmai munkát, azaz megmutatják, hogy a közgyűlés milyen elvek
mentén kívánja megváltoztatni az általa befolyásolható költségvetési tételeket.
A központi kormányzat az elfogadott 2010. évi magyar költségvetés fő céljának
a nemzetközi gazdasági válság hatásainak enyhítését, a válságból való
kilábalás terén elért eredmények megszilárdítását, a gazdasági növekedés
újraindítását tekinti. Ezt a célt a nemzetgazdaság teljesítményének jelentős, két
év alatt várhatóan 7,5%-os visszaesése és a nemzetközi pénzügyi
megállapodások miatt 3,8%-ban maximált államháztartási hiány miatt csak a
költségvetés kiadásainak, a kormányzat költekezésének a jelentős
visszafogásával lehet elérni.
A tervezett, illetve bevezetett szigorítások teszik lehetővé, hogy az adók és
járulékok a 2009-2010. években csökkenjenek, néhány területen pedig
bővüljenek a felhasználható összegek: pl. több pénz jut a közbiztonság
feladataira, az „Út a munkához” programra, az egészségügyre és a gazdaság
fejlesztésére.
24

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó
bevételei (állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó)
összességében 4,8%-kal alacsonyabbak a 2009. évi korrigált előirányzatnál.
A központi forrásjuttatás azokon a területeken csökken, ahol az önkormányzati
körből kikerülnek, illetve megszűnnek egyes feladatok (pl. adóigazgatás, egyes
jegyzői feladatok), a szakmai szabályozás változásával növelhető az
önkormányzatok mozgástere (pl. szociális szakellátási előírások, közoktatásszervezés), lehetséges az ellátottak nagyobb arányú tehervállalása.
A törvényjavaslat olyan egyéb területeken is lát lehetőséget visszalépésre, ahol
ezt szakmai törvények nem korlátozzák (pl. közművelődés, sport,
idegenforgalom, modellkísérletek, szakmai programok, célfeladatok).
Az állami támogatások és hozzájárulások rendszere némileg változott.
Csökkent a normatív hozzájárulások száma. Növekszik a színházi és zenekari
támogatások mértéke. Megmarad a társulásos feladatellátás ösztönzése.
Megszűnik a párhuzamosság az EU-s és a hazai fejlesztési források terén.
Az iparűzési adót az állam szedi be, ezzel együtt a kivetés rendszerét az
önadózós rendszer váltja fel.
A saját bevételeknél a válság hatására mind az illetékeknél, mind a helyi
adóbevételeknél a korábbinál mintegy 400 millió Ft-tal alacsonyabb
előirányzattal számolnak.
Az átengedett központi adóknál a finanszírozási rendszer változása miatt a
2009-esnél közel 110 millió Ft-tal nagyobb bevételt terveznek.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, ami legfőképpen a MIK Zrt-től az
ingatlanok értékesítéséből származó bevételt takarja, jelentős, közel 243 millió
Ft-os csökkenéssel számolnak a válságnak az ingatlanpiacra gyakorolt
kedvezőtlen hatása miatt.
A normatív állami hozzájárulás mintegy 1.320 millió Ft-tal kisebb az ideinél.
Ennek oka a gyermeklétszám csökkenése mellett a munkaadókat (így az
önkormányzatot és intézményeit) terhelő járulékok csökkenése és az
egészségügyi hozzájárulás megszűnése. Ezen okok miatt csökkentették a
normatívákat. Ez a változás azonban egyben mintegy 870 millió Ft-os
kiadáscsökkenést is jelent a városi költségvetésben.
A normatív, kötött felhasználású támogatásokra tervezett 204 millió Ft-tal
magasabb az előző évitől. Ezek döntő hányada továbbra is a szociális
jövedelempótló támogatások kiegészítését, egyes közoktatási feladatok,
valamint az Önkormányzat által szervezett közmunka finanszírozását szolgálja.
A MISEK önállósodása miatt az OEP támogatás már nem fut át a városi
költségvetésen, ez önmagában 1.540 millió Ft csökkenést jelent. Emellett az
MVK Zrt. támogatása is csökken 55 millió Ft-tal.
A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek között a már elnyert pályázatok
támogatási részét számszerűsítették. Az összeg döntő hányada a Miskolc
városi villamosvasút fejlesztése pályázatra, a Miskolc belváros rehabilitációja
projektre, valamint a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ
létrehozása pályázatra tervezett összeg.
Az önkormányzati intézmények bevételek tervezett szintje a MISEK és a MISI
Kft-k önállósodása miatt 115 millió Ft-tal alacsonyabb a tavalyi tervnél.
Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 500 millió Ft-ot tartalmaz a
javaslat, mely az önkormányzat által 2007. év végén kibocsátott Kötvény I-ből a
Miskolc városi villamos projekt 2010. évi ütemének megvalósításához a
gazdálkodásba bevonni tervezett összeg.
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Fejlesztési célú hitelként jelenleg csak a 2009. évi energiaracionalizálási
pályázatok önrészeként tervezett 500 millió Ft szerepel a koncepcióban a
kiadással egyezően.
A bevételek tervezett szintje összességében mintegy 44 milliárd Ft.
A működési kiadások megközelítőleg 36,2 milliárd Ft-ot tesznek ki. Több olyan
kiadási tételváltozás van, amelyek a központi szabályozás módosulásának,
illetve a korábbi döntéseik következménye. A versenyuszoda működési
támogatása az egész évet érinti, a MISEK és a MISI bevételi és kiadási tételei
teljes egészében kikerülnek a költségvetésből, a Miskolci Városfejlesztési Kft.,
valamint a Településőrség tételei is a teljes évet érintik. A bérjárulékok
csökkenése is a teljes évben jelentkezik.
Az már most is jól látható, hogy – ahogy minden évben, így 2010-ben is – az
egyes ágazatok igényei lényegesen meghaladják a jelenleg számszerűsíthető
bevételeket. Az elképzeléseket azonban most is a reálisan számításba vehető
forrásokhoz kell igazítani.
Bérfejlesztésre nincs keret, de a bértárgyalások eredménye a költségvetésben
jelentkezhet.
Az intézményi keretszámoknál döntően a 2009-es bázisszint került
figyelembevételre. A MISEK miatt több mint 2,3 milliárd Ft-os csökkenés
látható.
Beruházásoknál és felújításoknál a már folyamatban lévő, elnyert pályázatok
folytatására és néhány keretjellegű feladatra van forrás. A szükséges önerőt a
Kötvény I-ből biztosítjuk. A Panel Plusz hitelen kívül egyéb hitel felvételét nem
tervezik.
Az
adósságszolgálati
kötelezettségek
teljesítésére
(hiteltörlesztés,
kamatfizetés) 1 milliárd 527,8 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat.
Tartalékokra összességében 180 millió Ft (általános tartalék az előző évhez
hasonlóan 150 millió Ft, helyi iparűzési adó célirányos felhasználására képzett
céltartalék összege változatlanul 30 millió Ft).
A kiadások tervezett szintje összességében mintegy 46,5 milliárd Ft, így a
tervezetben szereplő hiány mértéke közel 2,5 milliárd Ft.
A költségvetés készítésekor és a 2010-es hivatali és intézményi működés során
a legfontosabb feladatok a következők:
Az önkormányzatnak is fel kell tárnia az egyes megtakarítási racionalizálási
lehetőségeket, ki kell küszöbölnie az egyes rendszerek közötti felesleges
párhuzamosságokat, meg kell találnia azokat a kiadáscsökkentő lehetőségeket,
amelyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges
költségvetési források biztosítása mellett lehetőséget teremtene a tervezett
fejlesztésekre is.
A költségvetési koncepcióban meghatározott célok a kiadások újragondolásán
túl a tervezett bevételek minél hatékonyabb beszedésére és a kinnlevőségek
csökkentésére is irányt mutatnak, mivel ezek elengedhetetlenek a stabil
költségvetés fenntartásához.
A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatok vonatkozásában
ágazati plafonokat, kereteket kell meghatározni a szűkös pénzügyi kondíciókra
tekintettel, melyeken belül kell a gazdálkodást folytatni.
2010-ben is az alapvető célkitűzés a kötelező feladatok ellátásához szükséges
fedezet biztosítása.
Fel kell tárni az intézményi bevételek növelésében rejlő lehetőségeket,
törekedve a még intenzívebb pályázati munkára.
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A beruházási, fejlesztési elképzelések vonatkozásában 2010-ben rangsort kell
felállítani a következők szerint: első a megkezdett, leszerződött feladatok
folytatása, második a már elnyert támogatásokhoz szükséges önerő
biztosítása, harmadik a megpályázott, de még el nem nyert támogatásokhoz
szükséges önerő biztosítása és negyedik a 2009-es költségvetésben a 2010-es
költségvetés terhére vállalt kötelezettségek teljesítése. Új feladatok indítására
csak további (regionális, kormányzati, uniós) források felkutatásával nyílhat
mód. Ennek érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a
pályázatfigyelő, pályázat-előkészítő és pályázatíró csoportok hatékony
működtetésére, az egyes intézményekben, önkormányzati vállalatokban és a
polgármesteri hivatalban fellelhető információ- és tudásbázis minél jobb
kihasználására és összehangolására.
A 2010. évi költségvetési koncepció a Panel Plusz hitel kivételével sem
működési, sem fejlesztési célú hitelfelvétellel nem számol. A Kötvény I-ből
fennmaradó forrást kívánják igénybe venni a fejlesztési elképzelésekhez
szükséges saját erő finanszírozására.
Az intézményhálózatot érintően meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági és egyéb
támogató tevékenységek esetében milyen racionálisabb megoldások
valósíthatók meg. Az intézményi költségvetések kialakításánál fel kell tárni a
dologi kiadásoknál lévő megtakarítási lehetőségeket, a különböző koncentrált
feladat megvalósítások, feladatkiszervezések révén. Folytatni kell a közös
beszerzésekben rejlő lehetőségek még intenzívebb kiaknázását. Növelni kell az
intézmények saját bevételeit.
A Polgármesteri Hivatal esetében is meg kell vizsgálni a fenntartással
kapcsolatos költségeket, törekedve a költségtakarékos megoldások feltárására,
mind a személyi, mind a dologi kiadások vonatkozásában.
Az elkészített költségvetési koncepció egy alapjaiban, elemeiben újragondolt
önkormányzati gazdálkodás szükségességét vetíti előre, amely alapján élesen
külön kell választani a kötelezően ellátandó és a szabadon választott feladatok
finanszírozását. Emellett fel kell tárni az egyes rendszerekben rejlő
költségtartalékokat és nagy hangsúlyt kell fektetni a kinnlevőségek behajtására
és a külső forrásbevonási lehetőségek feltárására is.
Az MSZP frakció nevében kéri képviselőtársait, hogy mindezek alapján
támogassák a 2010. költségvetési koncepciós javaslatot.
--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A koncepciót
megelőzték a rossz előjelek az önkormányzat finanszírozásának területén.
Lényegesen kevesebb forrás jut 2010-ben az önkormányzatoknak. 2002. évi
támogatáshoz képest is alacsonyabb az állami finanszírozás. Véleménye
szerint a kötelező önkormányzati feladatok ellátása is nehézségbe ütközik
majd. Ezt csak tetézi a felhalmozott adósságállomány. A 4. oldalon a
makrogazdasági elemzésekkel nyit az anyag. Szerinte a kiinduló számok,
amiből kiindult a költségvetés 3,8%-os hiány-cél, gazdaságfejlesztési elvárások,
hamisak. Ha már a kiindulópont rossz, az eredmény sem lehet jó. 4 milliárd Ftos veszteséget mutat be a koncepció, úgy, hogy ebben sem a dologi kiadások
inflációval megemelt rátával történt korrigálása, sem a bérfejlesztés nem
szerepel. Ha az adóssághalmazból kevesebbet tudnak törleszteni, a jövőjüket
élik fel. A kisebb hiányok kapcsán elmondja, az anyagban szerepel, uniós
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pénzekre pályáznak. A kérdés az, mindenre pályáznak-e, vagy csak azoknál a
fejlesztéseknél pályáznak, ahol az önerő minimális. Évek óta hiányolja a
geopolitikai szerepvállalását a városnak. Miskolc 10 év óta régióközpont akar
lenni. 2009. második negyedévében 10.200 fő munkanélküli volt Miskolcon. Ha
ezzel nem számol az anyag, igen nagy problémák lesznek. Önálló képviselői
indítványuk volt az alternatív energiafelhasználásról. Orosz Lajos
alpolgármester úr megígérte beszélnek majd róla, de a Közgyűlés elé azóta
sem jött vissza a téma. A zöld arculatból nem sokat észlel a városban, de ha
ennyire erős, amennyire mondja a városvezetés, miért nem szerepel a
koncepcióban? A Fidesz frakció ezzel kapcsolatban módosító indítványt nyújtott
be. Furcsa, hogy a roma kérdést sem találta az anyagban.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Dr. Zsiga Marcell Lóránt: Az előterjesztésben szerepel, hogy az
önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások több mint 1 milliárd
320 millió Ft-tal kevesebb, mint a tavalyi. Tovább olvasva a bekezdést, kiderül
összességében ez fél milliárd Ft-ot jelent. A Parlament a 2010-es költségvetést
elfogadta, ennek súlyos hatásai az önkormányzatokat is érintik. A
megszorításokat a miskolci szocialista országgyűlési képviselők is
megszavazták. Ér-e ennyit a pártfegyelem? Ezt érdemlik a miskolciak? Miért
nem voltak olyan bátrak, mint a székesfehérvári polgármester? Úgy gondolja,
egy miskolci képviselőnek nem a Miskolci Televízióban kell I love Miskolc és
DVTK sapkában pózolnia lakossági fórumokon.
10 játszóteret nem sikerült felépíteni. Ha nem játszóterekben gondolkodnak,
akkor városrészi sportlétesítményeket lehetne fél milliárd Ft-ból létrehozni, vagy
akár buszokat is lehetne ebből venni. Talán az eladásra kijelölt Szentpéteri
kapui sportpályát sem. Elkezdhetnék a strandépítést is. Parkoló-bérleteket is
lehetne adni a Miskolciaknak, vagy éppen az egészségügyet fejleszteni.
Polgármester: Aki a Fidesz elnökével szembefordul, azt a szervezetet fel
szokták oszlatni. Megszavazta a költségvetést, azért, mert képviselőként
meggyőzték arról, az ország sorsa múlik azon, hogy takarékoskodnak-e. A
székesfehérvári polgármesternek a saját választópolgárai szemébe kell majd
nézni. Nem szokása csapatot váltani, gyerekkora óta a DVTK az egyetlen
csapat és ez így is marad.
Kobold Tamás: Szűkülő források, kisebb mozgástér jellemzi a 2010-es évet.
Nem feltétlenül jó gondolkodás az, hogy az uniós források megpályázásához
hitelt kell felvenni. Nem a hitelfelvétel az egyetlen megoldás. Évekkel ezelőtt el
kellett volna kezdeni a forrásteremtést és akkor nem lenne szükség
hitelfelvételre. Az előző Közgyűlésen döntöttek arról, hogy megveszik a
fűtőművet, most viszont ezt a tételt nem találta a koncepcióban.
Csutorás Géza: Polgármester úr említette, ugyanabban a csapatban játszik,
mióta az eszét tudja. Szerinte ez a baj.
Polgármester: Szerinte nem baj.
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Csutorás Géza: Az a baj, nem tanulnak a hibáikból 8 éve. Az MSZP idézte elő
azt a helyzetet, ami most van, nem korrekt most a megmentő szerepében
tetszelegni. Az önkormányzatok megnyomorítását is megszavazták az MSZP-s
képviselők. Polgármester úr 8000 munkahely ígéretével foglalta el a székét. A
város ennek hiányában egy magába roskadt, jövőkép nélküli, rosszkedvű beteg
emberek gyülekezőhelyévé vált. A városvezetést terheli a felelősség azért,
hogy az egyre csökkenő munkában lévőknek kell a többiek ellátását
megtermelni.
Szebeni Péter: Nem baj az, hogy értelmetlen dolgokról beszélnek, csak ne
tüntessék fel szakmainak. Nem beteg, rosszkedvű miskolciakkal szokott
találkozni, hanem olyanokkal, akik tenni szeretnének a városért. Az ellenzéki
hozzászólásokban érdemi információi nem volt.
Dr. Simon Gábor: Csutorás Géza képviselő úr azt mondta, Miskolc a beteg
emberek gyülekezőhelyévé vált. Erre ennyit tud mondani: „Normális maga?”
Kikéri ezt a mondatot a maga és a miskolciak nevében. 170.000 beteg ember
van a városban? Szégyellje magát a képviselő úr.
Dr. Szinay Attila: Bizonyára Dr. Simon Gábor kiforgatta képviselőtársa
mondandóját. Abban egyetértés van, hogy a politikai vitát eddig is normális
kerékvágásban folytatták. Ha Polgármester úr nem is tudja az ilyen jellegű
hozzászólásokat megakadályozni, amely az imént Dr. Simon Gábor úr részéről
elhangzott, legalább fejtse ki a véleményét róla.
Csutorás Géza: Visszautasítja a szégyenérzetre való felszólítást, nem
szégyelli magát. Azokra az emberekre gondolt, akik féltik az állásukat.
Szűcs Tamás: Magyarország már a válság előtt sem tartott ott, ahol sok más
ország. A másik oldalon nem a hibák elismerését, felelősséget lát, hanem a
hibák elkendőzését, illetve az abba való belemerevedést, hogy ők mentik meg
az országot. Az érettségi díjak 40%-kal csökkennek majd, úgy, hogy egyes
érettségiknek 10 napon át kellene majd tartaniuk.
Sebestyén László: Az MSZP-s képviselők nem értik, vagy nem akarják
megérteni, amit a FIDESZ-es képviselők mondanak. Ha nem értik, meg kell
kérdezni, ha értik és csúsztatnak, az még szörnyűbb. A városvezetés nem tud
gazdálkodni. A „nincs pénz” kategóriát nem tudják kezelni. Lassan nincs olyan
ingatlan, amelyen ne lenne jelzálog. Két éve írásos ígérvényt kapott, megépül a
Kőporos játszótér. Amikor azt mondta Polgármester úr 40 milliós projektet nem
csináltak. Semmi különbség nincs egy 40 milliós és egy 100 milliós projekt
között.
Bartha György: Az országos költségvetésben volt egy 1 milliárdos tétel,
amelyre a Fidesz 15 milliárdos tételben adott be módosítókat. Hol van a
szakmai megalapozottság?
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri az országgyűlési vitákat ne
helyi szinten folytassák le. A fűtőművel a költségvetés végleges elfogadásakor
tudnak foglalkozni. A gazdasági világválságtól a Kőporos úti játszótérig jutottak.

29

Szerinte a szakmai vitáknak van helye. Piros-fehér sálban azért közlekedik,
mert eljár arra a diósgyőri meccsre, ahol az állóhely télen hideg. Lehet követni,
hiszen ilyenkor máshogy viseli az ember a sálat, mint amikor egyesek
különböző tollakat aggatnak magukra díszpintyként. A közvélemény úgy ítéli
meg, nem cicóként hordja hanem úgy, hogy tudják, a szíve is piros-fehér.
3. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2010. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Az államháztartási törvény 76.§ (1) bekezdése lehetővé teszi a
helyi önkormányzatok számára, hogy – amennyiben az adott év költségvetési
rendeletét január 1-jéig nem állapították meg – a képviselőtestület az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkosson.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet meghatározza azokat a
gazdálkodási kereteket, amelyek között a költségvetési rendelet megalkotásáig
a bevételek folytatólagosan beszedhetők, a kiadások teljesíthetők.
A gazdálkodás biztonsága, a feladatellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében indokolt az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.
Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 3 nem és 0 tartózkodó
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
4. napirend tárgya: Javaslat az egyes adózást érintő helyi rendeletek
felülvizsgálatára és módosítására
Előterjesztő:

Dr. Mihalecz Péter jegyző

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
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Bizottsági vélemények:




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

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Lenártek András: Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció az
előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, melyet ismertet. Sokat
beszéltek már arról, hogyan lehetne a helyi vállalkozókat segíteni. Említette már
korábban is milyen mértékű a városban a munkanélküliek aránya. Az
építményadó 3 év alatt 42%-ot nőtt. Jelenleg 1000 Ft/m2.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Ebédszünetet rendel el.
--- szünet után --5. napirend tárgya:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó
szolgáltatások 2010. január 1-jétől érvényes árának
megállapítására

Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Az önkormányzati szolgáltatásokat nyújtó
holding összeállította az ármegállapításról szóló előterjesztést. Az elsődleges
szempont a szolgáltatások biztonságának garantálása. Nem lehet a
társaságokat olyan helyzetbe hozni, hogy a likviditási gondok a biztonságot
veszélyeztessék. Az önkormányzat elvárása, hogy a költségvetést ne terheljék
a céget. A társaságoknál a munkahelyek stabilitása és a munkabéke
fenntartása is cél volt. A MIHŐ, a MIVÍZ és az AVE európai színvonalú
szolgáltatást nyújtanak. A MIHŐ az alternatív energia területén európai
színvonalú tevékenységet folytat. A geo gáz hasznosítását emeli ki. Ugyancsak
komoly eredmények mutatkoznak a biomassza hasznosítása területén.
Az AVE Miskolc Kft. 5% plusz 11%-os emelést javasol. A MIK Zrt-nél az
elsődleges elvárás az, hogy az árbevételeknél jelenjen meg az
ingatlangazdálkodás területén felmerült költségek. Ha ennek maradéktalanul
eleget tennének 12%-os emelés kellene. A javasolt díjemelés átlagosan 4,6%.
A MIVÍZ Kft-nél 4,5%-os díjnövekedésre tett javaslatot. Az MVK Zrt.
önkormányzati támogatást is kap. A díjemelésre tett javaslat: általános 8%, amit
differenciáltan kell érteni. A Régiópark Miskolc Kft. vonatkozásában elmondja,
nem csak szolgáltatásról van szó, hanem a közlekedési szokások
szabályozásáról
is.
Mélyparkolókban
gondolkodnak
a
belváros
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környezetvédelmi szempontjai és az IVS megvalósulása miatt. A temető
szolgáltatás esetén 4%-os díjnövekedésről lehet beszélni.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:







Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta
az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 4 nem és 0 tartózkodó szavazattal
nem támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Azt gondolja érdemes
áttekinteni, valóban európai szintű cégeik vannak-e, ahogyan azt Orosz Lajos
alpolgármester úr említette. A holding elmúlt évekbeli eredményét a MIVÍZ és a
MIHŐ eredményessége, továbbá az MVK Zrt. veszteségének csökkenése.
Döntő mértékben az elmúlt években meglépett áremelésekből vezethető le ez a
siker. Nehezen tartható az a várospolitika, miszerint egy holding szinten elért
tavalyi 450 milliós adózás előtti eredmény csupán két céghez köthető. Idén is
hasonló lesz ez az eredmény. Szerinte szerkezeti probléma tapasztalható
ebben a rendszerben. Érdekes, a MIK Zrt. nem termel nyereséget. A MIHŐ Kft.
kibocsátott számlái vonatkozásában a fizetési határidőig 10%-a folyik be. Nem
hiszi, hogy 90% nincs abban a helyzetben, hogy határidőre fizessen. Ebben a
vonatkozásban elmondható, igen messze vannak az EU-s helyzettől.
Utal a MIVÍZ privatizációs kísérleti eljárására. A céget kétfelé választották. A
közelmúltban a céget újra egyesítették. Azt azonban el kell mondani, hogy a
VFV-ben 2006-ban 181 millió Ft, 2007-ben 284 millió Ft, 2008-ban 100 millió Ft
veszteség keletkezett. Ezek a veszteségek is beépülnek a vízdíjba. Helyes-e a
díjképzési rendszer?
Az MVK Zrt. esetében elmondható, drasztikus teljesítménycsökkentést hajtott
végre a város díjemeléssel kombinálva. A tömegközlekedéstől az emberek
elpártolnak. A Fidesz frakció ezt már a döntéshozáskor is jelezte.
A parkolás díjemelését pedagógiai magyarázattal látja el az előterjesztés,
miszerint így majd az emberek a tömegközlekedés felé fordulnak. Ez
gyökeresen ellentmond a tömegközlekedésben végrehajtott drasztikus
átalakítások eredményeinek.
A Fidesz frakció az előterjesztés elfogadását nem támogatja.
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--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --Kovács Józsefné: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos áremelés
vonatkozásában nem az AVE Kft-vel van baja, hanem az elmélettel. Utal arra,
amikor a nádasréti lerakót megszüntették, mindenki örült a hejőpapi telepnek,
Ekkor időközi emelést hajtott végre a cég. 16%-os emelést javasolnak most.
5%-os az inflációt követő emelés. A 11%-ot nem érti. Miből tevődik össze ez a
tétel? Félő, megszűnik majd a heti kétszeri szállítás. Az illegális szemétlerakók
is megszaporodhatnak.
Fábián István: A Régiópark Miskolc Kft. igen jelentős emelésre tesz javaslatot.
A parkolójegyek ára 225 Ft/óra volt 2009-ben, ez 2010-ben 310 Ft/óra lesz.
33%-os díjnövekedésről van szó. A magánszemélyek részére váltható éves
kombinált parkoló-bérletek 27,5%-kal, gazdálkodó szervezeteknél 13%-kal
emelkedik. A zónás bérletek 9-28% közötti mértékben emelkednek. A
parkolóházak kihasználtsága csekély.
Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció módosító indítványt nyújtott be.
Javasolják új típusú bérlet bevezetését.
Lenártek András: A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztéshez
szól hozzá. Nem önmagában a 16%-os emeléssel van a baj. Ha a számok
mögé néznek, akkor felderíthetőek azok a hibák, amelyekről a lakosság nem
tehet. Állítólag az EU-s előírások szerint 15-20 év múlva megint építeni kell egy
hulladéklerakót. Emlékszik arra, ilyen előírás nem szerepelt az eredeti
kiírásban. Lerakási díjra – felsőbb utasításra – közbeszerzési eljárást kellett
kiírni, amelynek az lett a nonszensz eredménye, drágább lett a díj, mint előtte
volt. A szelektív gyűjtést tovább kell propagálni elsősorban a lakótelepeken. A
kertvárosban pedig a komposztáló rendszereket.
Kocsis Levente: A belvárosban a lakosság kérésére a Közgyűlés egyre több
utcát von be a parkolási rendszerbe. A céges autóval járók azonban nem
vehetik meg a kedvezményes bérletet, azért, hogy a saját házuk előtt
parkoljanak, sőt a magánszemélyeknek való bérletet sem használhatják.
Felháborítónak tartja. Utal arra, tavaly is szólt már ebben a témában. Akkor
igazgató úr elmondta, hogy igazságtalannak tartaná, hogy ügyvédek
bejelentkeznének az irodájukba és olcsón parkolnának. Már akkor is bántotta,
hogy eleve a csalást feltételezte igazgató úr. A helyzet kezelésére módosító
indítványt nyújtott be a FIDESZ frakció.
Évek óta ezt hallani, divat sulykolni járjanak az emberek tömegközlekedéssel.
Érdemes lenne megnézni, most hányan jöttek tömegközlekedéssel. Álszentnek
tartja luxusnak beállítani az autóval közlekedőket.
Szebeni Péter: Az előterjesztésben örömteli hír az, hogy a MIK Zrt.
előkészítette azt az anyagot, amely lehetővé teszi határozott bérleti idejű
lakások megvásárlását is.
Dr. Szinay Attila: Nem mindig lehet tudni, a javasolt ár miből tevődik össze.
Már bizottsági ülésen is felmerült, milyen költségei vannak a holdingnak,
amelyek az árat is befolyásolják. Az ülésen nem kapott erre választ, ezért
áttekintette azt a felügyelő bizottsági jelentést, amelyet Juga György, mint FB
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tag gyűjtött ki. Talált olyan 10 milliós tételeket, amelyek egyik cégnél kiadás,
máshol meg támogatásként jelenik meg. Nem az a baja, hogy cégek
támogatnak rendezvényeket, civil szervezeteket, hanem az, hogy átláthatatlan.
Az Avas Kulturális és Sport Egyesület miért kap támogatást? Más egyesület
miért nem indulhat ugyanilyen eséllyel? Az említett egyesület valamikori titkára
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr segítője.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót a Miskolc
Holding Zrt. elnök-igazgatójának, reagáljon a vitában elhangzottakra.
Dr. Halmai Gyula: A hejőpapi projekt megindulásakor nem volt ilyen elvárás.
Az EU előírja, hogy a közszolgáltatási díjakba be kell építeni a fejlesztés
költségeit, hiszen nem lesz újabb pályázati pénz 20 év múlva újabb
hulladéklerakó építésére. Tavaly azért nem került be ez a plusz a díjba, mert
volt ennyi tartalék. A MIHŐ Kft. nem emel díjat, ez pozitív. Januártól minden
szerződés megismerhető.
Polgármester: Az Avasi Kulturális és Sport Egyesület akciója jelenleg is zajlik,
ajándék üzem elnevezéssel, melynek keretében a rászorulóknak gyűjtenek
ajándékot.
6. napirend tárgya:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010.
évi díjainak megállapítására

Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Megköszöni a Termoment Kft. színvonalas
munkáját. Miskolcon nem fordul elő szén-monoxid mérgezés. A szolgáltatás
díjának emelésére tett javaslat minimális.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:






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

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

Javaslat a helyi környezet- és természetvédelmi alap
létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályozásáról szóló 59/2004. (XII. 17.)
sz. rendelettel módosított 63/1997.(XI. 1.) sz. rendelet
módosítására

Előterjesztő:

Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság

Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:




Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság
előterjesztőként
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és
sport feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) sz. rendelet és
az
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Elmondja, már több ízben módosították a sport
rendeletet. Most át kell gondolni a támogatás rendszerét. Készül a februári
ülésre egy előterjesztés, amellyel arra törekszik, hogy a legkisebb
szubjektivitást is kizárja a támogatás rendszeréből.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:



Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
35

9. sz. napirend tárgya:

Miskolc
város
közbiztonságának
Javaslat
javításával kapcsolatos intézkedések megtételére
és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004.
(III. 10.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: Mindenki előtt nyilvánvaló tény, hogy a
közbiztonság javítása elengedhetetlen és sürgető feladatuk. A mostani
előterjesztés is ezt a célt szolgálja. A hivatal szervezeti felépítésének
módosításával új főosztály jön létre, fokozva ezzel az egyéb közbiztonsági
szervekkel való együttműködés hatékonyságát. A karácsonyi időszakban
fenyőfa elnevezéssel akciót indítanak az ünnepi időszak közbiztonságának
garantálása érdekében. Az ÁNTSZ és a fogyasztóvédelem is bekapcsolódik az
akcióba. Tájékoztatja a testületet, előterjesztői módosító indítványt terjesztett
be, melyet képviselőtársai is megkaptak.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:



Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem
támogatta az előterjesztés elfogadását. A bizottság kifogásolta, hogy a
rendészeti központ felállítása milyen pénzügyi tételeket von maga után.
Csutorás Géza: Ügyrendi javaslata, tárgyalja a testület két fordulóban az
előterjesztést.
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot.
A Közgyűlés 7 igen, 18 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 20 fő) az ügyrendi
javaslatot elutasította.




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

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Cseh László: Az IVS keretében megvalósuló Város szíve projekt egyik
eleméről szól az előterjesztés. Ebbe beletartozik 25 térfigyelő kamera
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kihelyezése a történelmi Avason és környékén és az avasi temető
körbekerítése. A Papszer u. 2. sz. alatti ingatlanon a munkálatok elkezdődtek. A
bérlőket kiköltöztették. A kivitelezés határideje:2010. május. A létszám a
közterület-felügyeleten belül lesz megoldva. Kialakítanak illemhelyet is, ami régi
kérés volt, hiszen sok kulturális esemény zajlik a templomban és környékén is.
Bízik benne, hogy a beruházások megvalósulásával fellendül a turizmus is.
Lenártek András: Az anyagot áttanulmányozta, s a bizottsági ülésen a
szocialista képviselők hívták fel a figyelmet, hogy ezt tulajdonképpen ők találták
ki. Hasznos egy olyan központi szám, melyen a lakosság jelezheti
közbiztonsági és egyéb kérdésekben észrevételeit. A Fidesz frakció módosító
indítványt nyújtott be.
--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --Balogh Zoltán: A közvélemény pozitívan értékeli a központ létrehozását. A
kérdés és aggály az, miből finanszírozzák majd a központot. Bízik benne a
létesítmény az emberek biztonságérzetét fokozza majd.
Dr. Hardonyi András: A belváros és környéke forgalmas, ezért szükséges a
közbiztonságra fokozott figyelmet fordítani. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
más területekkel is foglalkozni kell. A Vasgyár és Diósgyőr térségét emeli ki.
Nyírő Pál: A félreértések elkerülése miatt felolvassa az előterjesztés címét. Az
előterjesztői módosító indítványt megkapták képviselőtársai is. Gyakorlatilag
belső szervezésről is szó van, hiszen céljuk a rendészet és ellátás
különválasztása. 2002. óta az önkormányzatok helye és szerepe megváltozott a
közbiztonság vonatkozásában. Miskolcon bűnmegelőzési centrumot hoztak
létre. A rendőrség nehezen elérhető néha éjjel, hiszen rengeteg feladatuk van.
Folyamatos diszpécser szolgálatot terveznek ezért a központba. A belső
szerkezeti séma kialakítása a következő Közgyűlés előterjesztése lesz. Az
egyeztetéseket addig lefolytatják.
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
10. sz. napirend tárgya: Javaslat
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. közötti Közszolgáltatási szerződés
2010-re érvényes normatíváinak elfogadására
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: A városüzemeltetés területén tevékenykedők
szabályrendszeréről, kódexéről tárgyalnak az előterjesztés kapcsán.
Elhangzott a mai ülésen már, hogy leesik 2cm hó Miskolcon és elakad a
közlekedés. Az első hó mindig meglepetést okoz, nem csak a Városgazdának,
a lakosságnak is. 6 órakor kezdett esni a hó, előtte már a Városgazda 4 szóró
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kocsival teljesítette a szerződésben vállaltakat. A havazás intenzitása miatt
újabb 2 szóró kocsit állítottak be. Közmunka keretében közel 400 fő elkezdte a
hó eltakarítását.
Fedor Vilmos alpolgármester: 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 nem támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
11. sz. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti
Múzeum TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát
fejlesztése
és
oktatási-képzési
szerepének
infrastrukturális erősítése” című pályázatának
támogatására
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Napirend előtt felvetődött, hogy áll a város a
pályázatokkal. Tájékoztatja a testületet, a kulturális és oktatási területen
benyújtott pályázatok 80%-ban nyertes pályázatok voltak idén. A Miskolci
Galéria idén már pályázott és 7 millió Ft támogatást elnyert, most az iskolabarát
fejlesztés keretében gyermekfoglalkoztatót szeretnének létrehozni. 50 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásról van szó, melyhez önrész biztosítása nem
szükséges.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:





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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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12. sz. napirend tárgya: Javaslat a TIOP keretében meghirdetetett
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című
pályázat benyújtására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:



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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Hártó György: Véleménye szerint a pályázat a legjobbkor érkezett a
MISEK Kft-hez. Az utóbbi hónapokban válságos időszakot élt át a kft. A
dolgozók is elbizonytalanodtak, féltették a munkahelyüket. Szerinte a félelmük
érthető. A pályázat a fejlesztés garanciája, aminek van egy olyan üzenete is,
hogy a kórház életre van ítélve.
Dr. Hardonyi András: 5 milliárdos pályázatra 500 milliót szavaznak meg most.
Fel kell megint tenni a kérdést, fejlesztenek, vagy sem. A MISEK Kft. feladata a
fejlesztés, a mai modern betegellátás is ezt követeli meg. Sebészeti típusú
tömbesítésről van szó. A központi diagnosztikát, a sterilizálót, beteg informatikai
rendszert, központi aneszteziológia – és intenzív ellátás. Ez a modell kis
csillagpontként is definiálható. A pályázati feltételek szigorúak, bízik abban
szakmailag jó és megalapozott pályázatot tudnak benyújtani.
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
13. sz. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat által adományozott
címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium
megválasztására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: A 38/2004. (XI. 10) sz. rendelet 2. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés évente képviselőkből és külső
szakemberekből álló 18 fős Kuratóriumot választ a város kitüntető címeire és
díjaira tett javaslatok előzetes elbírálására.
A tisztséghez kapcsolódó személyeknél több változás történt. Az MTA Miskolci
Akadémiai Bizottság elnökének - Dr. Páczelt István helyett - Dr. Lakatos Istvánt
választották, ezért kuratóriumi tagnak Dr. Lakatos Istvánt javasolja. Dr. Fazekas
Csaba, a Miskolci Egyetem BTK dékánja megbízatása lejárt, helyére a póttagok
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közül Gyarmati Béla újságírót, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatóját
kuratóriumi tagnak, valamint Barna György Pro Urbe díjjal kitüntetett vállalkozót
póttagnak javasolja, így a vállalkozói szférának is lenne a Kuratóriumban
képviselete. Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:









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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
14. sz. napirend tárgya: Javaslat a villamos nagyprojekthez szükséges
Északerdő Zrt. tulajdonában álló ingatlanok
kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő
megszerzésére
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Az Északerdő Zrt. kizárólagos tulajdonában
állnak azok az ingatlanok, melyekre a villamos nagyprojekt keretében a
villamosvasút meghosszabbítása kapcsán megépítendő új végállomás kerülni
fog.
Az ingatlanok értékének meghatározására a MIK Zrt. ingatlanforgalmi
értékbecslést készített, amely tartalmazta a földterületek és a felépítmény
értékét, valamint a jelenleg az ingatlanokon folytatott tevékenységek további
működéséhez szükséges feltételek megteremtésének költségét is.
Az értékbecslés, valamint az Északerdő Zrt-vel folytatott többszöri egyeztetés
eredményeként az ingatlanokért, az azokon található felépítményekért és a
további működés feltételeinek biztosításáért 337 millió Ft (+ÁFA) kártalanítási
összeget javaslunk megállapítani teljes kártalanításként.
Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési
és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás
rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról szóló rendelet
értelmében ingatlanvásárlás esetén 20 millió forint feletti vételár esetén
Közgyűlés jogosult dönteni.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
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Bizottsági vélemények:





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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Juga György: Utal arra, hogy az Ady Endre Művelődési Házban tartottak egy
lakossági fórumot. Ezen a rendezvényen is kiderült, a lakosok nagyon
tájékozatlanok, ami nem is csoda, hiszen ezeket a terveket sem láthatták. Az
egész villámos pálya megállóit a város időközben átterveztette. Talán most van
az utolsó lehetőség arra, hogy a közvéleményt is bevonják és a terveket a
város több pontján közszemlére bocsássák. A fórumon egyébként ez igényként
meg is fogalmazódott.
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
15. sz. napirend tárgya: Javaslat
oktatási-nevelési
intézmények
intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat
kiírására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Az alább felsorolt oktatási intézményekben az
intézményvezető (igazgató) magasabb vezetői megbízása 2010. július 31-én
lejár:
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ
Bláthy Ottó Villamos-ipari Szakközépiskola
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Gábor Áron „Művészeti
Iskola” Szakközépiskola
A magasabb vezetői beosztást – beleértve a megbízás meghosszabbítását is –
nyilvános pályázat útján kell betölteni. Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:



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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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16. sz. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Aulich utcában értékesített
ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség
határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: A Közgyűlés 2005. június 2-i ülésén döntött az
Aulich utcában található beépítetlen területek értékesítéséről, mely döntést
2006. november 9-i ülésén módosította. Az ingatlanok közül 2006
decemberében egy befektető társaság egyidejűleg 6 darabot megvásárolt. Az
adásvételi szerződésben a beépítési határidő a telekalakítást követő négy
évben került meghatározásra, mely ténylegesen 2012. május 8-a.
A befektető társaság Miskolc ezen frekventált helyén egy nagyszabású
beruházást tervezett, melyet a jelenlegi gazdasági helyzet, – mely különösen
sújtja az ingatlanértékesítés, valamint az építőipar státuszát – nem vagy csak
aránytalanul magas kockázattal tesz lehetővé.
A helyzetet orvosolandó, a tulajdonos a beépítési kötelezettség
meghosszabbítását kéri.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:





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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Tavaszi Zsolt: Emlékezete szerint ezek azok a telkek, amiket a város pályázat
útján értékesített. A győztes pályázónak gesztust gyakorolt a város, amikor a
beépítési magasságot növelték. Nem tudja, kell-e újabb gesztust gyakorolniuk a
befektető irányába.
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót
a MIK Zrt. cégvezetőjének, reagáljon az elhangzottakra.
Jirkovszky Tamás: Az előterjesztésből látszik, hogy az eredeti beépítés 2012ben járna le, ezt hosszabbítanák meg két évvel.
17. sz. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapuban található
sportcentrum
kialakításával
kapcsolatos
befektetői pályázatra
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester
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Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztő nevében megadja a szót Orosz
Lajos alpolgármester úrnak.
Orosz Lajos alpolgármester: A vagyonrendelet értelmében az előterjesztő
Polgármester úr. Mivel sport területről van szó, ezért szól hozzá. Korábban már
levette a Közgyűlés a napirendjéről ezt a témát. Azóta az egyeztetések
lezajlottak. Javasolta, derítsék ki, van-e vásárlási szándék. Valószínű
márciusban újra foglalkozniuk kell a témával.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:






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

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Dr. Varga László: Nehéz folyamat volt eljutni az előterjesztés jelenlegi
formájához. A civilek és a zöldek is támogatják az előterjesztést. Tájékoztatja a
testületet az anyaghoz előterjesztői módosító indítvány készült.
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Nem nyugodt az
előterjesztés vonatkozásában. Az, hogy egy civil szervezet a problémát
megismerve a terület hasznosításáról egy vaskos anyagot tudott letenni az
asztalra, az önkormányzatról nem túl hízelgő képet fest. Most elidegeníteni
akarnak egy olyan területet, amelyet csak sport funkcióra lehet hasznosítani
10%-os beépítéssel. A fórumokon ehhez képest kereskedelmi célról volt szó.
Ilyen esetben tisztességesen úgy kell eljárni, hogy először módosítják a
szerkezeti tervet és az ingatlant felértékeltetik, és ezt követően kezdik
értékesíteni az ingatlant. Mi az önkormányzat elvárása? Mekkora területen
akarnak kereskedelmi célt megvalósítani? Az elvárás, legyen futópálya? Az
sokat mondó volt, hogy valószínű nem lesz eredmény és márciusban újra kell
tárgyalni a témát. Kérdése, miért olyan sürgős most dönteni? A legaggályosabb
a vagyonelem ebben a formában történő értékesítése. A MIK képviselője azt
válaszolta egy bizottsági ülésen, hogy az átsorolás legyen a befektető
kockázata.
Polgármester: A szerkezeti terv módosítása 435 napot vesz igénybe, ami
jelentős korlát minden önkormányzati változtatási szándéknak.
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Balogh Zoltán: Elmondja, a terület képviselői őt is megkeresték, hiszen annak
idején négy évet dolgozott a pályán labdarúgó edzőként. Mindig is az volt a cél,
több sportolásra alkalmas terület legyen. Amikor a Papp József SE megalakult,
a miskolci Honvéd utódaként, kiskatonák, katonarisztek dolgoztak együtt. A
tenisz kézilabda, sí, labdarúgás egymás mellett élt és teljesítette kötelességét.
Komoly sportsikereket értek el ekkoriban. Ebből a csapatból keresték fel
többen, hogy járjon közbe Polgármester úrnál, hogy mentsék meg a pályát.
Szomorúnak tartaná, ha bevásárló központ épülne a területen. Nem érti miért
kell hajszolni olyan beruházást, amely nem a sportot támogatja.
Dr. Varga László: Az országban több helyen küzdenek ilyen problémával,
hiszen sok sportlétesítményt kénytelenek voltak megszüntetni a rendszerváltást
követően. Az elmúlt időszakban több egyeztetést és lakossági fórumot tartottak,
de az ellenzék ezeken nem képviseltette magát. Az előterjesztői módosítót a
civilek és a zöldek is elfogadták. Utal arra, hogy szeptemberben ő javasolta,
vegyék le napirendről a témát. A folyamat még most sem zárul le. Az
előterjesztői módosító 13. pontja a szakbizottságok, a civilek és a zöldek
jóváhagyásához köti a végső megvalósulást. Tegnap valós kompromisszum
született a lakossággal, a civilekkel, a környezetvédőkkel, a sport szakmával és
Jirkovszky Tamással. Azért érdemes támogatni a javaslatot, hogy kiderüljön
van-e realitása.
Dr. Szinay Attila: Szerinte az előterjesztői módosítóval együtt sem
támogatható a határozati javaslat. Nem ördögtől való gondolat az, hogy más
funkciót nyerjen a sporttelep, aminek bevételéből lehet újat létesíteni. Az anyag
címe sem helyes. Kereskedelmi funkció telepítéséről van szó, nem érti miért
kell titkolni azt, hogy várhatóan áruház létesül, melynek bevételéből valósul
meg sport funkció. Utal arra, hogy a város szerkezeti tervét egy szocialista
képviselő módosító indítványa minden szakhatósági egyeztetés nélkül
módosította. A Rákóczi utca környékét és a tapolcai ingatlanokat említi. A
praktikum tehát felülírta a kb. 400 napot. Az a vételár, amit megállapított az
értékbecslő, az a mostani besorolás alapján érvényes. Szerinte nem fog
befektető jelentkezni, hiszen az átminősítésre nincs garancia. Az önkormányzat
fenntartja a jogot magának, hogy eredeti áron vásárolja vissza. Mi van akkor, ha
rákölt a befektető még 100 milliót, az eredeti ár 150 millió? Ez esetben
valószínűsíthető egy 100 milliós per. Kiábrándító úgy beszélni a témáról, hogy
alpolgármester úr is elismeri, újra kell majd tárgyalniuk az egészet.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Orosz Lajos
alpolgármester úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra.
Orosz Lajos alpolgármester: Úgy érzi, másról beszélnek és mások a céljaik
is. A terület csak azért nem lett az enyészeté, mert a MISI ott tevékenykedett.
Az mindenki előtt ismert tény, hogy a város lakosságának 1%-a sportol
rendszeresen. Nincs igény a pálya használatára. Nem lesz tragédia, ha 400
méteres futópálya helyett 370 méteres lesz, mert nem futnak a pályákon amúgy
sem. Néhány fitneszterem jól működik, de újak már nem tudnának megélni.
Jirkovszky Tamás úr sok időt szánt arra, hogy az egyeztetéseket lefolytassák
és az elhangzottakat figyelembe véve készítsék el az előterjesztést. Azt kell
megnézni, van-e igény sportlétesítményre egyáltalán a megcsúszott
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hegyoldalban. Látványelemekre van szükség, hogy működni tudjon. Az
előterjesztés a képviselők, a lakosság igényét is maximálisan figyelembe vette.
18. sz. napirend tárgya: Önálló képviselői indítvány: Javaslat a Martinkertváros, Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló
szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő:

Fedor Vilmos
alpolgármester

alpolgármester

és

Orosz

Lajos

Polgármester: Megadja a szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak.
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztés azért ebben a formában került
beterjesztésre, mert az elmúlt hónapban martin-kertvárosi szülők felkeresték
őket azzal, hogy szeretnék gyermekeiket biztonságban tudni. A szerződés csak
2010. augusztusban járna le. 2000-ben döntött a testület bérleti szerződés
kötéséről a MÁV-val 10 évre.
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:





Oktatási és Kulturális 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.
19. sz. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
működéséről
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény kötelezővé
teszi, hogy a tanács tagja évente tájékoztatást adjon a tanács tevékenyégéről.
Az előterjesztésben azt a sokrétű feladatellátást, amit a társulás végez szerette
volna érzékeltetni.
Miskolc különösen érintett a szociális intézményi feladatellátásban. A Társulási
Tanács
28
millió
forintos
pályázati
pénzből
korszerűsítette
a
konyhatechnológiát, gépek és berendezések kerültek beszerzésre.
Másik fontos elem a közmunka, amiben érintett Miskolc is. 2009-ben a
közmunka programban 50 fő alkalmazására került sor. 2010. január 15-én
induló közmunka programban várhatóan 250 roma származású személy
alkalmazására nyílik lehetőség, ha a kistérség eredményesen szerepel a
napokban kiírt pályázaton. Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
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Bizottsági vélemények:





Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság nem 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.
20. sz. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról
Előterjesztő:

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Orosz Lajos alpolgármester: A folyosón megtekinthető tárlat keretében a
közmunkáról szóló értékteremtés eredménye. Jelenleg 400 fő vesz részt
idényjellegű munkában. (hó eltakarítás) Készül a 2010-es közmunkaprogram
terve is. Az értékteremtés mellett fontos cél, hogy az Út a munkához program
sikeréhez hozzájáruljanak. A lényeg, ne segélykifizető helyet, hanem
munkahelyet létesítsenek az emberek számára. A közmunka programban már
magán cégek is részt vehetnek az állami és önkormányzati cégek mellett.
--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
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Bizottsági vélemények:









Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi 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 egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Lenártek András: A közmunka program az elmúlt években bebizonyította
hasznosságát a munka világába visszavezetés területén is. Az értékteremtés
eredménye megosztja a lakosság véleményét. A színvonalon lehet még
javítani. A Fidesz frakció támogatja a tájékoztató elfogadását. A munkanélküliek
számának növekedése tragikus. A regisztrált álláskeresők száma 2006
decemberében 8500 fő volt, 2008 decemberében 9800 fő, 2009 decemberében
12.800 fő. Egy év alatt 30%-kal magasabb ez a szám, ami megdöbbentő.
Fodor Zoltán: Egyetért Lenártek András képviselő úrral, hogy a program
hasznos és abban is igaza van, hogy a minőség sem mindig kiváló. Az a baj,
nem mindenki akar dolgozni. Sok olyan ember van, aki nem veszi fel a munkát.
Aki nem veszi fel a munkát annak ellenére, hogy kiközvetítik, ne kapjon
támogatást. Nem érti, miért télre adják a pénzt ároktisztításra. Nyáron kell az
ilyen munkát végezni. A szállításra viszont nem adnak pénzt. A kiszedett
iszapot, szemetet a városnak kell elszállíttatnia. A minisztérium felé javasolja
ezen észrevételeit továbbítani.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Bartha György: Az értékteremtő közmunka eredménye az intézményeknél
látszik a legjobban. Az, hogy valamit közmunka keretében, vagy vállalkozásban
végeznek körülbelül 100 millió Ft különbséget jelent. Nem a közhasznú munka
az egyedüli megoldás a munkanélküliség csökkentésére, ez tény, de ha van
hozzá állami támogatás, ki kell használni és ez is egy módszer. Az Út a
munkához program működőképes.
Szilágyi Gizella: Jövőre munkavezetői pályázatok is lesznek az északmagyarországi régióban. A közmunkában rendszerint alacsony iskolai
végzettségű emberek vesznek részt, ezért hasznos lesz a munkavezetői
státusz. Igaz egyébként, hogy van, aki nem akar dolgozni. Rendszeres szociális
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segélyben részesülnek ezek az emberek és ezt a keresetet fekete munkával
egészítik ki.
Szebeni Péter: November 15-én a Győri kapuban befejeződött a közmunka.
Köszönetet mond a munkában résztvevőknek. Vannak olyan foglalkoztatottak,
akik ha elérik a 9 hónapos foglalkoztatást, utána már nem lehet foglalkoztatni,
bármennyire is jól végezték munkájukat. Jó volna erre megoldást találni.
Nyírő Pál: A 15. sz. választókerületben igen pozitív tapasztalata van. A
csapatösszeállításnál a vezetőkkel mindig felveszi a kapcsolatot, mert nem
mindegy kik és hogyan dolgoznak a területen.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
Az ülés elején a napirendre felvett előterjesztés megtárgyalása
következik:
A napirend tárgya:

Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt
projekt keretében megvalósítandó térfigyelő
rendszer
képfelvevőinek
elhelyezésére
valamint a megfigyelt közterület kijelölésére
(2. forduló)

Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: A „Miskolc belváros rehabilitációja” projekt egyik
projekteleme a Belvárosban és a történelmi Avason létesítendő térfigyelő
rendszer. A térfigyelő rendszer kiépítésének és működtetésének célja – a
rendőrséggel együttműködve – a közbiztonság javítása.
A rendőrséggel történt egyeztetés eredményeként az előterjesztésben
szereplő helyszíneken indokolt térfigyelő kamerák elhelyezése.
Megnyitja a napirendi pont vitáját.
--- A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. ----- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportuszoda
megvalósulásával összefüggő döntések
meghozatalára
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Fábián István: Sok alvállalkozót, akik az építési munkában részt vettek nem
fizették még ki. Van olyan számla, ami fél éve lejárt. Olyan is van, hogy a pénzt
csak csepegtetve kapják. Miskolc és Miskolc környéki vállalkozásokról van szó,
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akik helyieket alkalmaznak. A hiányzó milliók egyes cégeket tönkre is tehetnek.
Kéri, Polgármester úr intézkedjen a kifizetések ügyében. Több olyan cég sem
kapott pénzt, akik korábban a piac rekonstrukciójánál is így jártak. Írásos
választ kér felvetésére.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Ebben a kérdésben már léptek.
Megadja a szót a MIBERSZOLG Kft. ügyvezető igazgatójának, reagáljon az
elhangzottakra.
Nagy László: A cég vezetőivel leültek tárgyalni az elmúlt héten. A sürgősségi
indítvány is azt a célt szolgálja, hogy le tudják a beruházás folyamatát zárni és
megkapják a pénzt a minisztériumtól. A vállalkozó, amikor szerződést kötött
velük 120 napos kifizetést vállalt, ennek ellenére ő 30 napos szerződést kötött.
Polgármester: Ha a második rész is átutalódik, akkor lehet a kifizetéseket
eszközölni.
2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív
Program keretében megvalósuló iskola
korszerűsítési
pályázatok
sikeres
befejezéséhez többlet saját erő biztosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Vitában hozzászólók:
Szűcs Tamás: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. 275 millió Ft került eléjük
sürgősséggel. Nem volt alkalmuk bizottsági ülésen megtárgyalni az
előterjesztést. Az előterjesztésben az szerepel, hogy előre nem tervezett és
nem támogatott munkák is felmerültek. A felsorolás arról szól, mit kell
megoldani 275 millió Ft-ból. Szerinte nagyvonalú és pontatlan a felsorolás.
Kérdése, mit szól ehhez a pályázat kiírója.
Befolyásolja-e a pályázat
utófinanszírozását, ha nem a mai napon döntenek erről?
Iskola költségvetésének megfelelő összegről van szó. Az oktatás területéről
történő elvonás felét kiteszi ez az összeg.
Polgármester: Megadja a szót a MIBERSZOLG Kft. ügyvezető igazgatójának,
reagáljon az elhangzottakra.
Nagy László: A sürgősséget az indokolja, hogy amikor a pályázat műszaki
tartalmát sikerült teljes mértékben tisztázni, akkor derült ki mennyi kell még a
sikeres kivitelezéshez. A mai kornak megfelelően igyekeznek az iskolákat
felújítani. Az akadálymentesítést emeli ki, ami egyes esetekben 41 millió Ft-ot
tesz ki. Költségvetések készültek, amelyek részletesek és alaposak.
Polgármester: Kéri, a hivatal illetékes osztálya tekintse át részletesen a
listákat, hogy el tudják ezeket az érveket fogadni, hiszen akkor mindenki
számára látható, mi indokolta az anyagban szereplő költségeket.
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Szűcs Tamás: Ha most nem fogadják el az előterjesztést, mi történik?
Nagy László: Március a befejezési határidő. Azért szükséges a döntés, hogy a
kivitelezőkkel le tudjanak szerződni a részfeladatokra.
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi
Nonprofit
Kft.
alapító
módosítására
Előterjesztő:

Sportiskola
okiratának

Orosz Lajos alpolgármester

Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „MITISZK Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodása és
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Szűcs Tamás: Nem olyan régen tárgyaltak a MITISZK-ről, akkor megértette mi
a sürgősség indoka. Most nem érti.
Horváth Ottóné: December 31-ig meg kell, hogy kapják a regisztrációt. Az
NSZFI-nek volt kérése, hogy ha a problémás mondatokat javítják, akkor
megtörténik a regisztráció. Ez a sürgősség indoka.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat közművelődési megállapodások
kötésére
közművelődési
feladatellátás
céljából
Előterjesztő:

Fedor Vilmos alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Fedor Vilmos alpolgármester: Kiemeli a Filmalap létrehozását. Jelenleg is
játékfilm forgatása zajlik Miskolcon. A Filmalap központi támogatásban
részesülhet. Ezért javasolja, hogy kössenek megállapodást a Filmalappal.
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Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
a
Társadalmi
Infrastruktúra
6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
Operatív Program keretében meghirdetésre
került „Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása” című pályázathoz
konzorciumban történő csatlakozásra
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A rákmegelőzésre írták ki a pályázatot,
amelyben részt kívánnak venni.
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólások:
Dr. Hártó György: Felhívja a figyelmet arra, hogy négy kórház konzorciumáról
van szó, amelyből három súlyponti kórház.
Dr. Hardonyi András: Egyedül a miskolci Semmelweis Kórházban van a
vérképző szervrendszer rosszindulatú betegségeinek és a bőr rosszindulatú
daganatainak kezelése.
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.

Megadja

a

szót

az

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Örül a pályázat támogatásának, 100 millió
Ft-os fejlesztésről van szó.
7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft területi
ellátási területének módosítására és a
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének
befogadására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A MISEK-ben folyó gyógyító tevékenység
és a létrehozott klaszter eredménye a mostani előterjesztés.
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
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Vitában hozzászólások:
Dr. Hártó György: 40.000 ember ellátásával fog bővülni a MISEK által
ellátottak köre. Bízik benne, hogy az a szánalmas gyakorlat, ami az
egészségbiztosítási pénztárat uralja, miszerint a kórházak abban érdekeltek,
bizonyos határ felett ne lássanak el betegeket, megszűnik. A kórházaknak meg
kell engedni, hogy a gyógyító tevékenységüket ellássák.
Dr. Hardonyi András: A jelenlegi feltételek mellett az egyéb típusú betegségek
vonatkozásában ellátja Tiszaújváros és térségét. Szerinte természetes az a
folyamat, hogy a sebészeti jellegű tevékenység is a MISEK-hez kerüljön át.
Megfelelő mennyiségű TVK átcsoportosítására is szükség van.
--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót
az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Egyetért az elhangzottakkal. A jelenlegi
OEP finanszírozás nem elégséges a működtetéshez. Az előterjesztés újszerű,
mert a RET-ben kezdeményezhetik a súlypontok átvételét is.
8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a térségi közigazgatási és
közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP2009-4.3.2) önerejének módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése 2009. november 26-i ülésén döntött arról, hogy részt vesz az
Észak-magyarországi Operatív Program keretében kiírt „A térségi
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése”
című pályázaton, mely pályázat benyújtásának határideje 2010. január 25.
A pályázati kiírás keretében régiónként 1,5 milliárd forint támogatási keret áll
rendelkezésre Alkalmazás Szolgáltató Központ (ASP központ) létrehozására
és önkormányzatok csatlakoztatására, amely együttesen kerül odaítélésre. A
Közgyűlés előző ülésén döntött a pályázathoz szükséges önerő mértékéről,
melyet 116.250 ezer forintban határozott meg. Az akkor rendelkezésre álló
információk alapján nem volt egyértelmű, hogy az önkormányzatok
csatlakoztatására nyújtott támogatás önrészét is az ASP központot kialakító
önkormányzatnak kell-e biztosítania. A csatlakoztatással járó feladatok a
pályázó (kedvezményezett) önkormányzat kötelezettsége, ezért szükséges az
önerő módosítása. Mindezek alapján a szükséges önrész teljes összege
127 192 982 Ft.
A jelzett önerő biztosítása azért is szükséges, mert az uniós támogatási forma
csatlakozásra ösztönzi a régió településeit, melynek eredménye szolgáltatási
díj bevétel formájában fog realizálódni a jövőben. Az ASP központ
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létrehozásának, valamint az önkormányzatok csatlakoztatásának további
előnye, hogy a régió lakosságának legalább 30 %-a számára biztosítja eönkormányzati szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, ezzel is erősítve
Miskolc város régióközponti szerepét.
A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ
gazdasági társasággá történő átalakításával
kapcsolatban hozott határozat módosítására
Előterjesztő:

Káli Sándor polgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
Vitában hozzászólók:
Dr. Hardonyi András: Amikor gazdasági társássággá átalakult, az erről szóló
határozatban szerepelt egy olyan pont, miszerint a cég 2010. január 1-jével
bekerül a Holding szervezeti keretei közé. Akkor támogatta ezt a javaslatot,
azért mert az akkori vezetői válságban a Holding biztonságos megoldásnak
tűnt. Azóta a vezetői váltás lezajlott. A gazdasági társaság akkor tud pályázni,
ha megőrzi önállóságát, ezért most már nem támogatja a Holdingba integrálást.
A döntése megváltoztatásának szubjektív indoka a MISEK élére kinevezett
vezető személye.
Dr. Hártó György: A Holdingon belül a MISEK idegen test lett volna. A
Holdingnak külön apparátusra lett volna szüksége. Támogatja, hogy ne kelljen a
MISEK-nek a Holding kötelékébe belépni.
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja.
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
a
„Szociális
nappali
alapszolgáltatások
infrastrukturális
fejlesztése
Miskolc
Családsegítő
Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében” című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A
kódszámú
benyújtandó
pályázat
önrészének biztosítására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A mostani előterjesztés a tavalyi
költségvetési koncepcióban már megfogalmazódott, hogy a martin-kertvárosi
ellátásról gondoskodniuk kell. Akkor a költségvetésbe ez nem fért bele, ezért
most pályázati úton szeretnének forrást szerezni a feladat ellátására.
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Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Demencia iránytű - nappali
ellátás biztosítása demens ellátottak
részére”című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A
kódszámú
benyújtandó
pályázat
önrészének biztosítására
Előterjesztő:

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester

Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 100 millió Ft-os pályázatról van szó, amely
11 millió Ft önrészt igényel. A perecesi és az észak-kiliáni szolgáltató központ
fejlesztéséről van szó.
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
Fedor Vilmos alpolgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk
tárgyalása következik. Tájékoztatja a testületet arról, hogy Dr. Szinay Attila
képviselő úr az előző Közgyűlésen interpellációt nyújtott be. Kérdezi képviselő
urat, elfogadja-e a választ.
Dr. Szinay Attila: Az előző Közgyűlésen beadott interpellációjára a választ
valamennyi képviselő megkapta. Nincs olyan, hogy részben elfogadja, ezért a
válasza: nem. A válaszban Polgármester úr ismerteti, hol működik tovább a
gyermekváros. Újdonság ebben, hogy a Sas utcai volt általános iskola kikerült
az érintettek köréből. Az egyéb, pályázati forrásokról is szól a válasz. A
pályázatot azonban még nem írták ki. Azt szerette volna megtudni, hogy kik
azok a befektetők, akik Miskolc egyik területét áttételesen megszerzik. Az
interpellációra adott válasz e témában igen szűkszavú. A liechtensteini cég
tulajdonosai a válasz szerint két másik liechtensteini cég. Szerinte ez nem
vicces.
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Fedor Vilmos alpolgármester: Mivel képviselő úr nem fogadta el a választ,
kéri, a testületet szavazzon a válasz tudomásul vételéről.
A Közgyűlés 20 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott:
11
fő)
az
interpellációra
adott
választ
tudomásul vette.
Fodor Zoltán: Az év utolsó Közgyűlésén köszönetet mond mindazoknak, akik
év közben segítették munkáját. A főosztályvezetőket kéri, adják át
köszönetnyilvánítását a kollegáiknak is. A cégeknek is köszöni az
együttműködést. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván.
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --Hegedűs Andrea: Szirmán, december 19-én, 18.00 órai kezdettel karácsonyi
koncert lesz. Szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt. A díszkivilágítás
bővítéséért köszönetet mond a Városgazda Kht-nek.
Szűcs Tamás: A Cafetéria rendszernek utánajárt és megállapította, hogy a
hivatalnak az átállás zökkenőmentes és nagyobb sérelem nélküli lesz. Felhívja
a figyelmet arra, hogy a közalkalmazotti szféra sokkal rosszabb helyzetben van
az étkezési jegyek tekintetében. Reméli, itt nem terveznek megszorításokat.
Csutorás Géza: A helyi utazási bérletet, ha 2009-ben még kiosztják, akkor
adómentességet élvezhetnek. Jövőre már adóköteles ezen juttatás is. Ez a
többi utalványra is vonatkozik.
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.
Zámbó Tiborné: Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy választókerületében a
végéhez közeledik a szennyvízberuházás közel 100 millió Ft-os projektje. Nagy
László igazgató úrtól kéri, hogy a tél beköszönte előtt az út helyreállításáról
gondoskodjon. Pályázati pénzből új útburkolatok is megvalósulhatnak jövőre.
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ
kap.
Sebestyén László: Visszatérő és új problémák egyaránt vannak. 2007-től
gondot okoz az, hogy a Mátyás király úti játszótér rendbetétele nem történt
meg. Írásos ígéretet kapott több ízben is, de a játszótér novemberre sem
készült el. Mikorra készül el a játszótér?
A Pacsirta u. 64. sz. alatt található egy romos ház, melynek a portája
szemétgyűjtő és félő leomlik az épület. Úgy tudja a telek önkormányzati
tulajdonban van. Kéri az épület mielőbbi lebontását.
A Dóczy J. u. 44. sz. alatti lakosok közvilágítást és az utca murvázását kérik.
A Csermely, Felmező utcák aszfaltozása is állandó probléma. Kéri, hogy ezeket
az utcákat a jövő évi tervekbe vegyék be.
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Az Árok utcai buszforduló elkészítési dátuma és a tulajdonviszonyok rendezése
egyaránt húzódik. A közmeghallgatáson is szó volt a Bábonyibérc illegális
beköltözésekkel kapcsolatos problémáiról. Ez a jelenség a Forrásvölgy végén is
tapasztalható jelenség.
A Mátyás király u. 13. sz. alatt akók megállni tilos tábla kihelyezését kérik. A
kukás autó nem tud bejutni az utcába. Később az lenne a jó megoldás, ha az
utca végén konténertároló öblöt alakítanának ki.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván.
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.
Balogh Zoltán: Martin-kertvárosban a Kőrös utca 23. számtól a közvilágítás
nem működik. A lakosság már jelezte az ÉMÁSZ felé a problémát.
Martin-kertvárosban elhatalmasodott az erős emberek munkája, nevezetesen a
forgalmi táblák hajlítgatása. Kéri, hogy erre a jelenségre figyeljenek oda.
A településrész neve egyik helyen kötőjellel, másik helyen egybe van írva.
Melyik a helyes?
Az MVSC pályáról lejőve Miskolc tábla van kitéve. Meddig tart akkor Miskolc,
hol a határ? Szerinte, ez megtévesztő, azt kérdezik tőle a martintelepiek, hogy
levált a településrész?
A Közgyűlés legidősebb tagjaként köszönetet mond a városvezetés éves
munkájáért. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván.
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.
Dr. Kovács László: A Csóka utcának jelzett, valójában Hegyalja utca 9-13. sz.
közé tervezett játszótér még 2008-ra volt betervezve. Hol tart a közbeszerzés
ügye? Két Közgyűléssel ezelőtt szólt arról, hogy a csapadékvíz-elvezetés nem
történt meg az útfelújítással együtt a Hegyalja utcában. A választ megkapta, de
elfogadni nem tudja. Kéri, vizsgálják ki ezt az ügyet, ha kell, közös bejárás
keretében derítsék ki, mi miért nem történt meg.
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.
Juga György: A térfigyelő kamerákról szóló előterjesztéssel kapcsolatban a
rendőrség és a közterület-felügyelet segítő hozzáállását megköszöni. 7 kamera
kihelyezésével a történelmi Avas nagyjából védetté válhat.
Polgármester: Bejelenti, hogy a Közgyűlés zárt ülést tart.
-- zárt ülés után ---
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Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik:
1. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak III. negyedévi módosítására
Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
III. negyedévi korrekciójára
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán két rendelet megalkotásáról és egy
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.
Először az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak III.
negyedévi módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
Módosító indítvány nem érkezett.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat
szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
41/2009. sz. rendeletét az
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetéséről
szóló
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Polgármester: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi
korrekciójára vonatkozó rendelet-tervezetről történő szavazás következik.
Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez módosító indítvány a Fidesz
frakció részéről érkezett. Ezt teszi fel szavazásra.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
A rendelet módosítás 6. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
Csökkenés:
6.sz melléklet városüzemeltetés
Városgazda Kft. működési támogatás

- 10.000 eFt

Növekedés:
6.sz. melléklet oktatás (új feladat):
Óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek karácsonyi ajándékozása
+ 10.000 eFt

57

A Közgyűlés 14 igen, 24 nem, 2
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) a módosító
indítványt elutasította.
Polgármester: A módosító után az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
III. negyedévi korrekciójára vonatkozó rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta a
42/2009. sz. rendeletét az
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetéséről
szóló
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Polgármester: Szavazásra teszi fel a 2009. évi költségvetési gazdálkodás I-III.
negyedévi helyzetéről szóló határozati javaslatot.
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-224/32.264/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Tájékoztató a 2009.
negyedévi helyzetéről

évi

költségvetési

gazdálkodás

I-III.

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetési
gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az
előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év hátralévő
részében a működés biztonsága érdekében az intézményi gazdálkodási körben
– indokolt esetben – egyes intézmények részére túlfinanszírozást biztosítson.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
folyamatos, illetve 2009. december 31.
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2. napirend tárgya:

az
Önkormányzat
Javaslat
költségvetésének koncepciójára

2010.

évi

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról
kell szavaznia a Közgyűlésnek.
Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz módosító indítvány a Fidesz
frakció részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
A határozati javaslat 2. pontja az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
-

A jövő évi költségvetésben meg kell teremteni egy romaprogram
beindításának lehetőségét.
Intézményeknél vagy egyéb felhasználói helyeken kísérleti jelleggel el kell
indítani az alternatív energiák alkalmazását célzó fejlesztéseket, melyhez a
forrásokat biztosítani szükséges.
A Közgyűlés 17 igen, 22 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) a módosító
indítványt elutasította.

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) meghozta a
IX-225/32.270/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója

1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, s azt a 2010. évi
tervezőmunka kiindulási alapjának tekinti.
2.
A tervezőmunka további szakaszában a Közgyűlés a költségvetési
egyensúly megteremtéséhez, a költségvetés összeállításához a következők
végrehajtását tartja szükségesnek:

A költségvetési törvény parlamenti jóváhagyását követően pontosítani kell
az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető forrásokat (átengedett
személyi jövedelemadó, normatív állami hozzájárulások, stb.).

A 2009. évi tényadatok ismeretében tovább kell vizsgálni a saját bevételek
növelésében rejlő lehetőségeket is.

Mind az intézményi gazdálkodási kör, mind a Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában intenzív pályázati munkával továbbra is törekedni kell ahol
csak lehetséges külső források bevonására a gazdálkodásba.
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A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatok vonatkozásában
ágazati plafonokat, kereteket kell meghatározni a szűkös pénzügyi kondíciókra
tekintettel, melyeken belül kell a gazdálkodást folytatni.

A Polgármesteri Hivatal feladatait illetően folytatni kell a megkezdett
folyamatot, tovább kell vizsgálni a kötelezően ellátandó és az önként vállalt
feladatok körét. A kiadási oldalt tételesen át kell tekinteni, a feladatokat
rangsorolni kell, az önként vállalt feladatok mértékét a rendelkezésre álló
forrásokhoz kell igazítani.

Mind az intézményhálózat, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
törekedni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás érvényre juttatására.

A fejlesztési feladatokat illetően a források szűkösségére tekintettel 2010ben is alapvetően a folyamatban lévő feladatok folytatása, illetve befejezése
lehet a cél. A felhalmozási keretösszeg felosztásánál az előző évek
gyakorlatának megfelelően rangsor felállítása szükséges az alábbiak szerint:


a leszerződött feladatok folytatása,



a már elnyert pályázatokhoz önrész biztosítása,


a benyújtott, még elbírálás alatt álló pályázatok önrészéhez forrás
biztosítása,

a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt
kötelezettségek költségvetésbe való beépítése.
3.
A Közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtéséhez további belső
egyeztetéseket tart szükségesnek és elrendeli a költségvetési javaslat
jogszabályokban előírt előzetes érdekképviseleti egyeztetését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői
a költségvetés készítése, illetve az évközi intézkedések
vonatkozásában folyamatos

3. napirend tárgya:

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány nem érkezett.
A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
43/2009. sz. rendeletét a
2010.
évi
átmeneti
gazdálkodásról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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4. napirend tárgya: Javaslat az egyes adózást érintő helyi rendeletek
felülvizsgálatára és módosítására
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
A rendelet módosítás 1§. 2. bek. az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az adó mértéke:
a) üdülő esetében
b) külterületen elhelyezkedő gazdasági épületek esetében
c) garázs esetében
d) minden egyéb adóköteles építmény esetében
- kivéve az „Ipari Park” címet elnyert ipari területen
lévő egyéb építményeket, amelyek esetében
e) lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c) pont) esetében

940.- Ft/m2
200.- Ft/m2
540.- Ft/m2
940.- Ft/m2
640.- Ft/m2
940.- Ft/m2.”

A Közgyűlés 14 igen, 25 nem,1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) a módosító
indítványt elutasította.
Polgármester: A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
44/2009. sz. rendeletét az
egyes
adózást
érintő
rendeletek módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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5. napirend tárgya:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó
szolgáltatások 2010. január 1-jétől érvényes árának
megállapítására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán kilenc rendelet megalkotásáról és egy
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.
I.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 25 igen, 13 nem, 1
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta a
45/2009. sz. rendeletét a
települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról
szóló,
többször
módosított
56/2001.(XII.12.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
II.
A lakások bérletéről szóló, többször módosított 25/2006.(VII. 12.) számú
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
46/2009. sz. rendeletét a
lakások
bérletéről
szóló,
többször
módosított
25/2006.(VII.
12.)
számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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III.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség
bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 48/1997. (IX.29.)
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta a
47/2009. sz. rendeletét a
Önkormányzat tulajdonában
lévő lakás- és nem lakás célú
helyiség
bérlemények
elidegenítéséről
szóló,
többször módosított 48/1997.
(IX.29.)
számú
rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
IV.
A közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvíz-elvezetési
szolgáltatásért fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló
44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 12 nem, 2
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
48/2009. sz. rendeletét a
közműves ivóvízellátásért és
a
közműves
szennyvízelvezetési
szolgáltatásért
fizetendő
díjakról
és
díjalkalmazási
feltételekről
szóló 44/2008. (XII. 22.) sz.
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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V.
A
települési
folyékony
hulladék
gyűjtésére,
szállítására
és
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
49/2009. sz. rendeletét a
települési folyékony hulladék
gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására szervezett
kötelező
helyi
közszolgáltatásról
szóló
21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
VI.
A közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről
szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta a
50/2009. sz. rendeletét a
közösségi
közlekedési
szolgáltatások
ellátásának
alapvető feltételeiről szóló,
módosított 45/2008. (XII. 22.)
számú
rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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VII.
A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályairól szóló, többször módosított 14/2007. (V.17.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta az
51/2009. sz. rendeletét a
reklámhordozók és hirdetmények
elhelyezésének,
közzétételének szabályairól
szóló, többször módosított
14/2007.
(V.17.)
számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
VIII.
A többször módosított, fizető parkolási rendszerről szóló, 31/2004.(IX. 29.)
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről történő szavazás
következik.
Módosító indítványt a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság, valamint a
Fidesz frakció nyújtott be. A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság
módosító indítványa nem szavaztatható.
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító indítványa:
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt
terjeszti elő:
A fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX.29.) sz. önkormányzati
rendelet 2. §-ának (3) bekezdését kéri a Bizottság törölni.
Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció 1. sz. módosító
indítványát.
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A Fidesz frakció 1. sz. módosító indítványa:
Az eredeti rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
3.§
(2)

Egy parkolóra szóló un. lakossági bérlettel veheti igénybe a fizető
várakozásra kijelölt parkolóhelyet az az állandó miskolci lakóhellyel, vagy
a nem miskolci állandó lakóhellyel, de bejelentett miskolci tartózkodási
hellyel rendelkező magánszemély, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett
fizetőparkoló üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol nem
oldható meg.
A lakossági parkoló bérletet a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba
kérheti személyi igazolványa, lakcím kártyája, a gépkocsi tulajdonjogát
igazoló forgalmi engedélye bemutatása mellett, feltéve, hogy a bemutatott
okmányok adatai a név és lakcím tekintetében megegyeznek.
„Lakossági” megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult továbbá
az a magánszemély, aki állandó miskolci lakóhellyel, vagy nem
miskolci állandó lakóhellyel, de bejelentett miskolci tartózkodási
hellyel rendelkezik, közvetlenül a lakóhelye mellett fizetőparkoló
üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg,
továbbá céges tulajdonban álló gépjárművet életvitelszerűen
használ, amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett
adatok szerint a tulajdonos cég telephelye attól eltérő címen van
nyilvántartva. Mindezt az eredeti okmányok bemutatásával köteles
igazolni.
A lakossági bérletre jogosult magánszemélyek csak egy parkoló területre
jogosultak lakossági parkoló bérletet igényelni. A jogosult lakásonként,
illetve lakóingatlanonként maximum kettő darab lakossági parkoló bérletet
vásárolhat az 1. sz. mellékletben meghatározott áron. Lakásonként,
illetve lakóingatlanonként maximum egy jogosult gépjármű állhat
céges tulajdonban. Minden további bérlet az adott zónára érvényes díjért
vásárolható meg.

Az eredeti rendelet 1. sz. mellékletének vonatkozó része az alábbiakban
módosul:
(A melléklet táblázataiban aláhúzott és kiemelt tételek módosulnak!)
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1.sz melléklet
2010. január 01.-től érvényes árak
ÁRJEGYZÉK
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

Parkoló bérlet árak (Ft/Év)
Lakossági parkoló bérlet díjtételei:
Első gépjármű esetén
Második gépjármű esetén
Céges tulajdonban álló gépjármű
esetén

Éves
2 200
4 800
9 600

1.sz melléklet módosításának vége
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Régió Park Kft.
2009. december 31.
A Közgyűlés 15 igen, 25 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) a módosító
indítványt elutasította.

Polgármester: Szavazásra teszi fel a Fidesz frakció 2. sz. módosító
indítványát.
A Fidesz frakció 2. sz. módosító indítványa:
Az eredeti rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő lép:
2.§
(7) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés
ellenében havi (a váltás napjától számított 30 napig érvényes), negyedéves,
féléves, éves, turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára érvényes),
valamint kombinált turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára +
parkolóházakban érvényes) parkoló bérletet válthatnak. A Zöld-, Sárga és
Kék-zónás parkoló bérletek az adott zónákra, a Kombinált parkoló bérlet
az összes felszíni parkolóra, a Kombinált-Plusz bérlet az összes felszíni
parkolóra, valamint minden nap 08:00 - 18:00 óra között a
parkolóházakban érvényesek. A bérlet kizárólagos használatra nem jogosít,
csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít. A bérletek árait az 1.
sz. melléklet tartalmazza.
„Magánszemély” megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a
magánszemély, aki a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok szerint a gépjármű
tulajdonosa, vagy üzembentartója, melyet az eredeti okmány bemutatásával
köteles igazolni.
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Az eredeti rendelet 1. sz. mellékletének vonatkozó része az alábbiakban
módosul:
(A melléklet táblázataiban aláhúzott és kiemelt tételek módosulnak!)
1.sz melléklet
2010. január 01.-től érvényes árak
ÁRJEGYZÉK
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
Parkoló bérlet árak (Ft/Év)
Kombinált-plusz, az egész felszíni fizető parkolóra, valamint parkolóházakra
érvényes bérletek díjtételei:
Miskolc
kártyával
Éves
rendelkezők
részére **
Magánszemély
82 500
75 000
Gazdálkodó
155
000
Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
Miskolc
kártyával
Éves
rendelkezők
részére **
Magánszemély
68 000
61 200
Gazdálkodó
135
000
Polgármester
Felelős:
Közreműködik:
Régió Park Kft.
Határidő:
2009. december 31.
A Közgyűlés 15 igen, 24 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) a módosító
indítványt elutasította.
Polgármester: A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen
szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
52/2009. sz. rendeletét a
többször módosított, fizető
parkolási rendszerről szóló,
31/2004. (IX. 29.) számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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IX.
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők
sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló, többször
módosított 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet teszi fel szavazásra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta az
53/2009. sz. rendeletét a
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában
lévő temetők sírhelydíjairól
és
egyéb
temetői
szolgáltatások díjairól szóló,
többször módosított 36/1997.
(VII.
1).
sz.
rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) meghozta a
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IX-226/32.273-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az
értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítására” című
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-35/31.226/2009. számú
közgyűlési határozat I. bekezdésének 3. pontját hatályon kívül helyezi, az
értékesítésre felajánlandó – vegyes tulajdonú lakóépületben lévő
határozott és határozatlan idejű bérleti jogviszony keretében bérbe adott –
lakások körét az alábbiakban határozza meg:
1.1
1.2

2.

Nem értékesíthetőek a lakások:
2.1
2.2

3.

a B, C és D övezet lakásai
az A övezet nem földszinti elhelyezkedésű lakásai azon
társasházakban, ahol az önkormányzat tulajdoni hányada:
- 50 % alatti, vagy
- 50 % feletti, de az összes lakás értékesítése esetén sem esik 50
% alá.

olyan lakóépületekben, ahol a lakások 100 %-ban önkormányzati
tulajdonban vannak
azon határozott időre bérbe adott ingatlanok esetében, melyeknél a
bérlet időtartama a Gazdasági Bizottságnak a vételár
jóváhagyására szóló döntéséig egy évnél rövidebb.

Az 1. pontban meghatározott, valamint az üres önkormányzati lakások
értékesítéséből származó árbevétel kizárólag a Várost Építünk Miskolc I.
és II. Kötvények visszafizetésére fordítható, a felhalmozáshoz és
visszafizetéshez szükséges ütemezésben és mértékig.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
MIK Zrt. vezérigazgatója
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási
Főosztály
Határidő:
azonnal
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6. napirend tárgya:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010.
évi díjainak megállapítására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány nem érkezett.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
54/2009. sz. rendeletét a
kötelezően
igénybeveendő
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló – többször
módosított - 39/1996. (VII. 1.)
sz. önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

7. napirend tárgya:

Javaslat a helyi környezet- és természetvédelmi alap
létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályozásáról szóló 59/2004. (XII. 17.)
sz. rendelettel módosított 63/1997.(XI. 1.) sz. rendelet
módosítására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány nem érkezett.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
55/2009. sz. rendeletét a helyi
környezetés
természetvédelmi alap létrehozásáról,
valamint
az
azzal
való
rendelkezés és gazdálkodás
szabályozásáról
szóló
59/2004.
(XII.
17.)
sz.
rendelettel
módosított
63/1997. (XI. 1.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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8. napirend tárgya:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és
sport feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) sz. rendelet és
az
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet
módosítására

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány nem érkezett.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 26 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 5 fő) megalkotta a
56/2009. sz. rendeletét a
Miskolc Megyei Jogú Város
testnevelési
és
sport
feladatairól szóló 3/2008.
(III.12.) sz. rendelet és az
Önkormányzat Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló – többször módosított 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
9. napirend tárgya: Javaslat Miskolc város közbiztonságának javításával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
és
a
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és
működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. rendelet
módosítására
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd határozat) a Fidesz frakció
részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak.
A Fidesz frakció módosító indítványa:
A rendeletmódosítás tervezetének 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: „Városi
Rendészeti és Ügyeleti Központ”
A Közgyűlés 14 igen, 25 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) a módosító
indítványt elutasította.
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Polgármester: Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen
szavazat szükséges.
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) megalkotta a
57/2009. sz. rendeletét a
Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti felépítéséről és
működési rendjéről szóló
7/2004. (III. 10.) sz. rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Az előterjesztői módosító alapján elfogadott határozat:
IX-227/32.282/2009. sz. határozat
Tárgy:

Miskolc város közbiztonságának
intézkedések megtétele

javításával

kapcsolatos

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Város
közbiztonságának javításával kapcsolatos intézkedések megtételére és ehhez
kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és
működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosítására” tárgyban
benyújtott előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
közterületek és a közvagyon védelmére, a közösségi együttélésre vonatkozó,
azokkal összefüggő normák és jogszabályok betartatása érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket a rendészeti és civil szervezetekkel, valamint a
katasztrófavédelemmel való együttműködés kereteinek kialakítása érdekében.
2. A Közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges szervezeti és
munkajogi intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő:
2010. február 1.
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10. napirend tárgya:

Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Javaslat
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit
Kft. közötti Közszolgáltatási szerződés 2010-re
érvényes normatíváinak elfogadására

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-228/32.283/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött „Közszolgáltatási
Szerződés” 2010. évre érvényes normatíváinak jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti létrejött
„Közszolgáltatási Szerződés” 2010. évre érvényes normatíváinak jóváhagyása”
tárgyban benyújtott előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot
hozta:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló – „Közszolgáltatási Szerződés”
Szolgáltatási mellékletének 2010. évre érvényes normatíváit az 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:
Határidő:

polgármester
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Építési, Környezetvédelmi és
Városüzemeltetési Főosztály
2010. január 1.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

11. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése
és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális
erősítése” című pályázatának támogatására
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
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IX-229/32.284/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolci Galéria TIOP–1.2.2/09/1 pályázatának támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci
Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című
pályázatának támogatására témájú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci
Galéria Városi Művészeti Múzeum a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett, TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című
pályázatot benyújtsa.
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő
5 évben fenntartja és üzemelteti a Miskolci Galéria Városi Művészeti
Múzeumban.
Felelős:
Fedor Vilmos alpolgármester
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
a Közgyűlés döntését követően azonnal
Határidő:
12. napirend tárgya: Javaslat a TIOP keretében meghirdetetett „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban”
című
pályázat
benyújtására
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Ügyrendi hozzászólásában indítványozza,
hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint
változzon:
3. ... a megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 %-át
kitevő önrészt, várhatóan 550 millió forintot a projekt megvalósulásának
időtartama alatt a 2010-2011 évi költségvetés terhére biztosítja.
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztői kiegészítésen kívül nem
érkezett.
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a

75

IX-230/32.285/2009. sz. határozatot
Tárgy:

TIOP keretében meghirdetett „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című
pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a Társadalmi
Infrastruktúra
Operatív
Program
keretében
meghirdetésre
került
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvőbetegszakellátásban” című pályázat benyújtására” című előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetésre került Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1) című
pályázatra.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2010. január 15.
Közreműködik:MISEK Kft. ügyvezető
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
azonnal
Közreműködik:MISEK Kft. ügyvezető
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a
megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 %-át kitevő
önrészt, várhatóan 550 millió forintot a projekt megvalósulásának időtartama
alatt a 2010-2011 évi költségvetés terhére biztosítja.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
2010. évi és 2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja
Közreműködik:Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
13. napirend tárgya:

Javaslat az önkormányzat által adományozott címek
és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium
megválasztására

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
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A Közgyűlés 24 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-231/32.286/2009. sz. határozatot
Tárgy:

2010.
évi
kitüntetések
megválasztása

adományozására

Kuratórium

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott
Kuratórium megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot
hozta:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 63/2005. (XII.15.). sz.
önkormányzati rendelettel módosított 38/2004. (XI.10.). sz. rendelet 2. § (3)
bekezdése alapján a kitüntető címek és díjak adományozására a Kuratórium
tagjainak 2010. évre az alábbi személyeket választja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Káli Sándor polgármester (elnök)
Fedor Vilmos alpolgármester (titkár)
Barna István ny. középiskolai tanár
Bekes Dezső, a Miskolci Városszépítő Egyesület elnöke
Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum ny.
igazgatója
Dr. Dobrossy István, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója
Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatója
Dr. Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Horváth Ottóné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Dr. Lakatos István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke
Oláh Ferenc, a DVTK volt válogatott labdarúgója
Papp Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője
Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ny. igazgatója
Szebeni Péter, Miskolc MJV Önkormányzat civil tanácsnoka
Szilágyi Gizella, az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnöke
Dr. Tompa Sándor, a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Turisztikai
Bizottság elnöke
Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának
tudományos titkára

Póttagok:
1. Barna György vállalkozó
2. Hajnal József, a Magyar
Szerkesztőségének vezetője.

Rádió

Regionális

és

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Határidő:
2009. december 31.
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Nemzetiségi

14. napirend tárgya:

Javaslat a villamos nagyprojekthez szükséges
Északerdő Zrt. tulajdonában álló ingatlanok
kisajátítást
helyettesítő
adásvétellel
történő
megszerzésére

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-232/32.287/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Villamos
nagyprojekthez
szükséges
Északerdő
Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok adásvétellel történő megszerzése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a villamos
nagyprojekthez szükséges Északerdő Zrt. tulajdonában álló ingatlanok
kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő megszerzésére ” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata a Miskolc 30903/7 hrsz.-ú ingatlan 5091 m2es területének, valamint a Miskolc 30903/8 hrsz.-ú ingatlan teljes
területének megszerzéséért, valamint az ingatlanokon található
felépítményekért és a területeken folytatott tevékenységek folytatásához
szükséges beruházások megvalósításáért teljes kártalanításként felajánl
az Északerdő Zrt-nek 337 millió Ft. +ÁFÁ-t teljes kártalanításként.

2.

A Közgyűlés felkéri a polgármester a vételi ajánlat megküldésére, valamint
az ajánlat elfogadása esetén a kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződés Északerdő Zrt-vel történő megkötésére. Amennyiben a vételi
ajánlat nem kerül az Északerdő Zrt. részéről elfogadásra, a Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
határozat meghozatalát követő 30 napon belül
a vételi ajánlat megtételére
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15. napirend tárgya:

oktatási-nevelési
Javaslat
intézményvezetői álláshelyeire
kiírására

intézmények
történő pályázat

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-233/32.288/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire
történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat oktatásinevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására”
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet
szerinti tartalommal a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző
Központ (3525 Miskolc, Hősök tere 1. sz.), Bláthy Ottó Villamosipari
Szakközépiskola (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. sz.), Diósgyőri
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet (3534 Miskolc, Kiss tábornok u.
42. sz.), valamint a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola (3520
Miskolc, Bolyai Farkas u. 10. sz.) intézményvezetői álláshelyére (igazgatói
beosztás ellátására) 2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig terjedő
határozott időre.

2.)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történő megjelentetését.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

polgármester
Jegyzői Kabinet
a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

16. napirend tárgya:

Javaslat a Miskolc, Aulich utcában értékesített
ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség
határidejének meghosszabbítására

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 14
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-234/32.299/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc, Aulich utcában található 8315/90-93 és 8315/99-100
helyrajzi számokon korábban értékesítésre került ingatlanok
beépítési kötelezettsége határidejének meghosszabbítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc,
Aulich utcában értékesített ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség
határidejének meghosszabbítására” című előterjesztést, s az alábbi határozatot
hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-145/70.983/2005. számú
közgyűlési határozatban elidegenítésre kijelölt és 2006. december 20-án
adásvételi szerződéssel ténylegesen értékesített, a Miskolc, Aulich
utcában található 8315/90; /91; /92; /93; /99; /100 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség teljesítési határidejét 2014.
december 31. napjáig meghosszabbítja.

2.

A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt.-t a módosított adásvételi szerződés
elkészítésére.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

17. napirend tárgya:

Polgármester
MIK Zrt.
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2009. december 31.

Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapuban található
sportcentrum kialakításával kapcsolatos befektetői
pályázatra

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott
határozat) nem érkezett.
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 6 fő) meghozta a
IX-235/32.300/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc, Szentpéteri kapuban található, 11105/2 helyrajzi számú
3 ha 2.160 m2 területű „sporttelep” megnevezésű, valamint a
3072/14 helyrajzi számú 8.655 m2 nagyságú „sípálya”
megnevezésű ingatlanok hasznosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc,
Szentpéteri kapuban található sportcentrum kialakításával kapcsolatos
befektetői pályázatra” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a MIK Zrt.-t a Miskolc,
1.
3072/14 helyrajzi számú 8.655 m2 nagyságú „sípálya” megnevezésű ingatlan
hasznosítási pályázatának kiírására, ahol a minimális teljesítendő feltételek a
következők:
- a sípályán meglévő borítás felújítása, téli/nyári használhatóvá tétele,
- a meglévő, Ausztriában vásárolt felvonó üzembe helyezése,
- a síház felújítása, kifestése, fűthetővé tétele.
2.
A nyílt pályázati felhívást követően a benyújtott pályázatok elbírálásánál a
két fő szempont, a vállalt teljesítési határidő és a minimális feltételeken
túlmenően vállalt egyéb feladatok.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t, hogy kössön a nyertes pályázóval
két évre szólóan üzemeltetési szerződést, és további nyolc évre szólóan
biztosítson számára az üzemeltetésre vonatkozó opciós jogot.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásért felelős főosztály:

Polgármester
MIK Zrt.
Pénzügyi,
Adó
és
Főosztály
2010. december 31.

Határidő:

Gazdálkodási

4.
A Közgyűlés a Miskolc, 11105/2 helyrajzi számú „sporttelep”
megnevezésű ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből elvonja,
azt forgalomképessé minősíti.
5.
A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt.-t a Miskolc, 11105/2 helyrajzi számú 3 ha
2.160 m2 területű „sporttelep” megnevezésű ingatlan ingatlanfejlesztéssel
összekötött értékesítésére, kétfordulós (nyílt írásos ajánlattétel majd
versenytárgyalás) eljárás alkalmazásával, ahol az induló vételár 151 millió forint
+ 0 Ft áfa.
6.
Az értékesítés feltétele, hogy a nyertes pályázó vállaljon kötelezettséget
2010. szeptember 15-i befejezési határidővel a sporttelep lakótelep felöli
részének - „Katowice Park” néven történő - kialakítására és 10 évre szóló
működtetésére, ahol a minimális teljesítendő feltételek a következők:
- salakos talajú futópálya kialakítása,
- egy kispályás labdarúgásra alkalmas – lehetőleg műfüves borítású pálya kialakítása,
- egy Európai Uniós normáknak megfelelő, legalább 10 millió Ft értékű
játszótérfejlesztés,
- férfi/női öltöző és vizesblokk, valamint kézi raktár kialakítása,
- utcabútorok (padok, szemetesek) kihelyezése a sportpályák közé,
- a „Katowice Park” körülkerítése, zárhatóvá tétele, bekamerázása és
állandó őrzése.
7.
Az értékesítés további feltétele, hogy a nyertes pályázó vállaljon
kötelezettséget 2012. december 31-i befejezési határidővel az alábbi, a
fejlesztéshez kapcsolódó egyéb elvégzendő feladatokra:
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- kivitelezési munka a partfal csúszásának megállítására a 2007-ben
elkészült tanulmány alapján,
- a sporttelep hátsó részén megépítendő esetleges kereskedelmi vagy
szolgáltató létesítményeknek – akár jelzőlámpával – a 26-os útba
történő becsatlakoztatása,
- a területen lévő zöld kultúra megtartása, a fás területek arányának
megtartásával. Amennyiben a kivitelezés zöld területet érint, annak
kétszeresét szükséges visszapótolnia,
- az esetleges jövőbeni beruházás alkalmával folyamatosan tekintettel kell
lenni a környezetvédelmi szempontokra.
8.
A Közgyűlés kötelezi a pályázat nyertesét, hogy a kialakításra került
sportkomplexumot telekalakítási eljárás keretén belül alakítsa önálló, az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanná.
9.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a két - a 11105/2 helyrajzi számú
3 ha 2.160 m2 területű „sporttelep” megnevezésű, valamint a 3072/14 helyrajzi
számú 8.655 m2 nagyságú „sípálya” megnevezésű - ingatlan fejlesztése
együttesen kerül megvalósításra.
10. A Miskolc 11105/2 helyrajzi számú 3 ha 2.160 m2 területű „sporttelep”
megnevezésű ingatlan értékesítéséből származó realizált árbevétel a Diósgyőri
Futball Akadémia fejlesztésére fordítandó.
11. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt.-t az elidegenítés teljes körű – az
adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítására.
12. A vevői kötelezettségeket az adásvételi szerződésben az eladót illető
elállási, s öt év időtartamra, valamint eredeti árra szóló visszavásárlási jogot
biztosítson.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
MIK Zrt.
Végrehajtásért felelős főosztály:Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő:
„Katowice Park” megvalósítására.
2010. szeptember 15.
A fejlesztéshez kapcsolódó egyéb feladatok
végrehajtására: 2012. december 31.
18. napirend tárgya:

Önálló képviselői indítvány: Javaslat a Martinkertváros, Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló
szerződés meghosszabbítására

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-236/32.301/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Martin-kertváros, Pitypang
meghosszabbítása

Óvoda

bérleti

szerződésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Martin-kertváros,
Pitypang Óvoda bérleti szerződésének meghosszabbítása” tárgyában készített
előterjesztésben foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozta:
1.

2.

3.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Martinkertvárosban önkormányzati óvodaként működő Pitypang Óvoda
épületbérléséről szóló szerződést újabb 5 évre, változatlan feltételekkel
kerüljön meghosszabbításra.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester, hogy Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata és „A Vasút gyermekekért” Alapítvány (Budapest,
Benczúr u. 30.), mint bérbeadóval a módosított „Bérleti szerződést” kösse
meg.
A Közgyűlés elrendeli a bérleti díj összegének tervezését az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:
Jegyzői Kabinet
Határidő:
2010. január 31, valamint a
2010. évi költségvetés tervezésének időpontja
19. napirend tárgya:

Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
működéséről

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-237/32.315/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Tájékoztató
működéséről

Miskolc

Kistérség

Többcélú

Társulása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc
Kistérség Többcélú Társulása működéséről” szóló előterjesztést.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Kistérség Többcélú
Társulása működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

polgármester
azonnal
Jegyzői Kabinet
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20. napirend tárgya:

Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról

Polgármester:
szavazzanak.

tájékoztatóban

A

foglaltak

tudomásul

vételéről

kéri,

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott:
7
fő)
a
tájékoztatóban
foglaltakat
tudomásul vette.
A napirendre az ülés elején felvett előterjesztésről történő szavazás
következik:
Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt keretében
megvalósítandó térfigyelő rendszer képfelvevőinek elhelyezésére
valamint a megfigyelt közterület kijelölésére (2.forduló)
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-238/32.247-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt keretében kihelyezendő
képfelvevők helyszínének, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterületek kijelölése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Belvárosi rehabilitáció
kiemelt projekt keretében megvalósítandó térfigyelő rendszer képfelvevőinek
elhelyezése valamint a megfigyelt közterület kijelölése” című előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi rehabilitáció kiemelt
projekt keretében kihelyezendő képfelvevők helyszínét, valamint a
képfelvevővel megfigyelt közterületeket az alábbiak szerint jelöli ki:
S.
sz.
1
2
3
4
5
6

Megjegyzés

Helyszín, megfigyelt terület

Felszerelési hely

Zsolcai
kapu-Ady
E.
u.
kereszteződés
Szentpáli u.-Centrum Áruház
Szendrei u.-Búza tér
Szeles u. –Lehel u.
Jókai u.-Ady E. u.
Széchenyi u.-Corvin u.-Kazinczy
u.

forgalomirányító lámpaoszlop

FIX

forgalomirányító lámpaoszlop
Közvilágítási oszlop
Közvilágítási oszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
Közvilágítási oszlop

FIX
FIX
FIX
FIX
DOME
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Széchenyi u.-Déryné u.
Széchenyi u.-Pátria ház
Patak u.-Kossuth u.
Nagy I. u.-körforgalom
Bajcsy-Zs.-Soltész N. K.
Bajcsy-Zs. u.-Katalin köz
Zsolcai k.-Soltész N. K.
Görgey u.-Corvin u.
Vörösmarty u.-Corvin u.
Toronyalja u.-Papszer u.
Szent István tér

18
19
20
21
22
23
24
25

Dózsa Gy. u.-Kis Hunyad u.
Dózsa Gy. u.-Fazekas u.
Nagyváthy u.-Gyár u.
Nagyváthy u.-Szent István u.
Vörösmarty u.-Soltész N.K. u.
Vörösmarty u.-Király u.
Búza tér-Plaza
Vologda u.-Ilona u.

Közvilágítási oszlop
Közvilágítási oszlop
Közvilágítási oszlop
Közvilágítási oszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
Közvilágítási oszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
Önkormányzati épület keleti
oldal
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
Közvilágítási oszlop
Közvilágítási oszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop
forgalomirányító lámpaoszlop

DOME
DOME
DOME
FIX
FIX
DOME
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
DOME
DOME
FIX
FIX
DOME
DOME
FIX
FIX

2. A Közgyűlés a képfelvevők kihelyezésére potenciális helyszíneket a
rendelkezésre álló pályázati keretösszeg erejéig az alábbi prioritási sorrendben jelöli
ki:
LátótávolS
Utca, tér, oszlop szám
Látószög
sz.
ság
Miskolc, Toronyalja u. 49 szám alatti ház mellett található
360°
500m
1
kettős közvilágítási oszlop
Miskolc, Avasalja utcába nyíló Nagyavas-felsősor
2 kivezető útszakasszal szemben található közvilágítási
180°
500m
oszlop
Miskolc, Avasalja utcába nyíló Nagyavas-középsősor
3 kivezető útszakasszal szemben található közvilágítási
180°
500m
oszlop
Miskolc, Mélyvölgy utca - Csabai sor kereszteződése
4
360°
500m
(Palacsinta-ház előtti közvilágítási oszlop)
Miskolc, Kisavas-alsósor 17. és Második sor 36. szám
5
360°
500m
előtt található kettős fa közvilágítási oszlop
Miskolc, Földes Ferenc u. 4. szám előtti kettős
6
360°
500m
közvilágítási faoszlop
Miskolc, Rácz sor - Petőfi sor kereszteződésében
7
180°
500m
található közvilágítási oszlop
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Rendészeti és Ellátási Főosztály
Miskolci Városfejlesztési Kft.
Határidő:
2010. december 31.
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1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportuszoda
megvalósulásával összefüggő döntések
meghozatalára
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 14
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-239/32.335/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Városi Sportuszoda megvalósulásával összefüggő
döntések meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Városi
Sportuszoda megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala” című
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Városi Sportuszoda
létrehozása, megvalósítása tárgyú támogatási szerződésben foglaltak alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás eredményeként létrejövő felépítmény - a
támogatási szerződéssel összhangban, az Önkormányzat és a MIBERSZOLG
Kft. közötti megállapodás alapján - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
¼ és a MIBERSZOLG Kft. ¾ arányú osztatlan közös tulajdonába kerüljön
azzal, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
40597/20 helyrajzi szám alatti földterületen a Beruházó MIBERSZOLG Kft-t
ingyenes földhasználati jog illesse meg.
2.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a
tulajdonosok a Miskolc Városi Sportuszoda üzemeltetésével a Miskolc Városi
Sportiskola Nonprofit Kft-t bízzák meg.
3.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc
Városi Sportuszodát, mint önálló felépítményt, ingatlan-nyilvántartásba történő
feltüntetését követően, az Önkormányzati Minisztérium, mint támogató szerv,
15 évre 1,5 Mrd forint összegben jelzáloggal megterhelje.
4.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
beruházás sikeres lezárásához, illetve az üzemeltetési feladatok átruházásához
szükséges szerződések aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIBERSZOLG Kft.
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2009.december 31.
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2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív
Program keretében megvalósuló iskola
korszerűsítési
pályázatok
sikeres
befejezéséhez többlet saját erő biztosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 14
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-240/32.336/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Közoktatási
intézmények
ÉMOP
pályázatban
vállalt
infrastrukturális fejlesztési beruházásainak megvalósításával
összefüggő önrész kiegészítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Az ÉszakMagyarországi Operatív Program keretében megvalósuló iskola korszerűsítési
pályázatok sikeres befejezéséhez többlet saját erő biztosítása” című sürgősségi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a
pályázatban vállalt infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához
szükséges további bruttó 134.931.854.- Ft összeget a 2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
MIBERSZOLG Kft.
Határidő:
2010. évi költségvetés tervezése
2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Könyves Kálmán
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a
pályázatban vállalt infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához
szükséges további bruttó 126.730.258.-Ft összeget a 2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
MIBERSZOLG Kft.
Határidő:
2010. évi költségvetés tervezése
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Herman Ottó Általános
3.
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a pályázatban
vállalt infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához szükséges
30.750.000.- Ft összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:
Közoktatási és Kulturális Főosztály
MIBERSZOLG Kft.
Határidő:
2010. évi költségvetés tervezése
3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi
Nonprofit
Kft.
alapító
módosítására

Sportiskola
okiratának

Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-241/32.337/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására” című
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola
Nonprofit Kft. alapító okiratának II. Fejezet 1. és 1.1. pontjának módosítását,
valamint a IV. Fejezet 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja:
„II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE
A Társaság 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. alatti székhelyét
megszünteti.
1. A társaság székhelye:

3515 Miskolc, Egyetem út 2. székhely

A társaság telephelyet létesít.
1.1. A társaság telephelye:

3524 Miskolc, Leszih Andor u. 4. sz.”
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2.
A Közgyűlés a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okirat IV.
Fejezet 2. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja:
„IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
2. A társaság által gyakorolni kívánt további tevékenységek:
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Textil-kiskereskedelem
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem
Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Használtcikk bolti kiskereskedelme
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat
módosítását érintő változás cégbírósági bejegyzése iránt a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő osztály:Polgármesteri Kabinet
Határidő:
2010. január 31.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „MITISZK Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodása és
Alapító Okiratának módosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-242/32.086-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

MITISZK
Szakképzés-szervezési
Társulás
Megállapodása és Alapító Okiratának módosítása

Társulási

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása és Alapító
Okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MITISZK Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodását az 1. sz. melléklet szerint módosítja.
- az I/10. pont második mondata „ A Társulás Munkaszervezetének tagjai
megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat” helyébe az alábbi mondat
kerül:
„A Társulás munkaszervezetének vezetője közalkalmazotti jogviszonyban,
vezetőimegbízással, a Munkaszervezet tagja közalkalmazotti jogviszony, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látja el feladatát.”
- az I/11. Pontban szereplő szöveg „A költségvetési szerv vezetője a Tárulási
Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnöke feladatait külön díjazás és juttatás
nélkül látja el. A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával
kapcsolatos jogköröket a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.” az alábbiak
szerint módosul:
„A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács által közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezett és vezetői megbízással ellátott személy
(Munkaszervezet vezetője). A Munkaszervezet tagja felett a közalkalmazotti
jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos
jogköröket a Munkaszervezet vezetője gyakorolja.”
- II./1. pont első francia bekezdés „Régi típusú Integrált Szakképző Központ új
típusúvá történő alakításának segítése,” szövegrész törlésre kerül.
- a III/18. pont hatodik francia bekezdés „A Munkaszervezet tagjának megbízási
jogviszonyával kapcsolatos jogkörök” szövegrész törlésre kerül.
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MITISZK Szakképzés-szervezési
Társulás Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint módosítja.
- a „Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje:”
megnevezésű alapító okirati rész „A költségvetési szerv
vezetője a Társulási Tanács elnöke, aki a legnagyobb tanulólétszámot delegáló
fenntartó önkormányzat képviselője. Az elnök felett Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Társulási
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Tanács az önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. tv. 12. §-a
alapján határozatlan időre választja meg elnökét.” az alábbiak szerint módosul:
„A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási
rendje: A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács által közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezett, vezetői megbízással rendelkező személy.
„A költségvetési szerv irányító szervének a vezetője, választási rendje: A
költségvetési szerv irányító szervének vezetője a Társulási Tanács Elnöke, aki
a legnagyobb tanulói létszámot delegáló fenntartó önkormányzat képviselője. A
Társulási Tanács az önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. tv.
12. § alapján választja meg elnökét, határozatlan időre.”
- a „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok)
megjelölése” megnevezésű alapító okirati rész „A Munkaszervezet tagjai a
feladatokat megbízási jogviszony alapján látják el (Ptk.).” az alábbiak szerint
módosul:
„A Munkaszervezet vezetője közalkalmazotti jogviszony (Kjt.), a
Munkaszervezet tagja közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony keretében látja el feladatait (Kjt., Ptk.).
- az „A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS
MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK” megnevezésű alapító okirati
rész 3. pontja „Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, megbízza
tagjait, felmenti a munkaszervezet tagjait” az alábbiak szerint módosul:
„3.) Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi, megbízza
és felmenti a munkaszervezet vezetőjét.”
- „A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:” megnevezésű alapító
okirati rész g) pontja „A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával
kapcsolatos jogkörök gyakorlása” törlésre kerül és ezzel egyidejűleg a h) pont
g) pontra változik.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik
MITISZK Szakképzés-szervezési
tagjai
Határidő:
azonnal

Társulás

társult

(Mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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5. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat közművelődési megállapodások
kötésére
közművelődési
feladatellátás
céljából

Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-243/32.339/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Közművelődési megállapodások megkötése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új
közművelődési megállapodások kötésére közművelődési feladatellátás céljából”
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szépmesterségek Alapítvány között a közművelődési
feladatellátásra Miskolc városa teljes területére szóló „Megállapodás”-t
jóváhagyja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Határidő:
2010. január 1.
2.
Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ÉszakMagyarországi Regionális Filmalap – Miskolc” között Miskolc városa teljes
területére szóló közművelődési „Megállapodás”-t jóváhagyja és biztosítja a
közművelődési feladatok ellátására a 3.500.000,-Ft (azaz: hárommillióötszázezer forint) költségvetési előirányzatot az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében.
Polgármester
Felelős:
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
2010. január 1., illetve a 2010. évi költségvetés
Határidő:
elfogadásának időpontja
3.
Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub között a közművelődési feladatok
ellátására - Vasgyár és Komlóstető városrészekben – „Megállapodás”-t
jóváhagyja.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Határidő:
2010. január 1.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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a
Társadalmi
Infrastruktúra
6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat
Operatív Program keretében meghirdetésre
került „Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása” című pályázathoz
konzorciumban történő csatlakozásra
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-244/32.340/2009. sz. határozat
Tárgy:

TIOP keretében meghirdetett „Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása” című pályázathoz konzorciumban történő
csatlakozás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre
került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című
pályázathoz konzorciumban történő csatlakozásra” című sürgősségi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
Nonprofit Kft. konzorciumban pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális
onkológiai hálózat kialakítása (TIOP 2.2.5/09)”című pályázatra.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2010. március 16.
MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a
pályázat kötelező tartalmi elemét képező szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2010. március 16.
Végrehajtásért felelős:
MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást felügyelő főosztály:Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
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3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
Nonprofit Kft. vonatkozásában megvalósítandó projekt elszámolható
összköltségének legalább 10 %-át kitevő önrészt, maximum 10 millió forintot a
projekt megvalósulásának időtartama alatt a 2010-2011 évi költségvetés
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2010. és 2011. évi költségvetés elfogadásának
időpontja
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály

7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft területi
ellátási területének módosítására és a
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének
befogadására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-245/32.341/2009. sz. határozatot
Tárgy:

MISEK Nonprofit Kft. ellátási területének módosítása és a
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa erre
irányuló módosítási kérésének befogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a MISEK
Nonprofit Kft. ellátási területének módosítására és a Tiszaújváros
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének
befogadására című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Tiszaújváros
Kistérség Többcélú Társulás lakossága az általános sebészet, szemészet,
szülészet-nőgyógyászat
és
urológia
szakmák
fekvőbeteg
ellátása
vonatkozásában a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ellátási területéhez tartozzon.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:

Polgármester
Ellátási terület ÁNTSZ általi
módosítását követően
MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, és a MISEK Nonprofit Kft.
Ügyvezetőjét hogy az ellátási terület módosításával kapcsolatban, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Regionális Egészség-biztosítási
Pénztár és a Regionális Egészségügyi Tanács felé szükséges intézkedéseket,
nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:

Polgármester
azonnal
MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

3. ) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a MISEK Nonprofit Kft.
Ügyvezetőjét hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal az
ellátási terület módosítására vonatkozó tárgyalásokat folytassa le, és az ellátási
terület módosításával kapcsolatban kötendő megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:
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Polgármester
azonnal
MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a térségi közigazgatási és
közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP2009-4.3.2) önerejének módosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 9 fő) meghozta a
IX-246/32.186-1/2009. sz. határozatot
Tárgy:

A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP-20094.3.2) önerejének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a térségi
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése
tárgyú pályázat (ÉMOP-2009-4.3.2) önerejének módosítására című
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a VIII-213/32.186/2009. számú közgyűlési határozat 3. pontjában
szereplő pályázati önrész mértékét 127.192.982 Ft-ra módosítja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
2010. március 31.

9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Egészségügyi Központ
gazdasági társasággá történő átalakításával
kapcsolatban hozott határozat módosítására
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-247/32.354/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő
átalakításával kapcsolatban hozott határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci
Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő átalakításával
kapcsolatban hozott határozat módosítására című sürgősségi előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az X-229/14.136/2008.
számú határozat 12. pontjának végrehajtását felfüggeszti.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

10. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat
a
„Szociális
nappali
alapszolgáltatások
infrastrukturális
fejlesztése
Miskolc
Családsegítő
Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében” című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A
kódszámú
benyújtandó
pályázat
önrészének biztosítására

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

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
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IX-248/32.353/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében című, ÉMOP pályázat önrészének biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Szociális nappali
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Miskolc Családsegítő Szolgálatánál
az ellátás minőségi javítása érdekében című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A kódszámú
benyújtandó pályázat önrészének biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és
a következő határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az
ellátás minőségi javítása érdekében kerüljön sor a szociális nappali
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Miskolci Családsegítő Központ
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály

2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, ÉMOP- 2009- 4.2.1./A kódszámú
pályázatra „ Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása
érdekében”címmel pályázatot nyújtson be.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
azonnal
Miskolci Családsegítő Központ
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály

3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a
bekerülési költségek 10%-át kitevő 11 200 000,- Ft önrészt biztosít a pályázati
önrész sor terhére a 2010. évi költségvetésben.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, aláírja.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Miskolci Családsegítő Központ
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
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11. sürgősségi napirend tárgya:

Javaslat a „Demencia iránytű - nappali
ellátás biztosítása demens ellátottak
részére”című, ÉMOP- 2009- 4.2.1/A
kódszámú
benyújtandó
pályázat
önrészének biztosítására

Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazattal (nem
szavazott: 7 fő) meghozta a
IX-249/32.352/2009. sz. határozatot
Tárgy:

Demencia iránytű- nappali ellátás biztosítása demens ellátottak
részére című ÉMOP pályázat önrészének biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Demencia
iránytű- nappali ellátás biztosítása demens ellátottak részére című, ÉMOP2009- 4.2.1/A kódszámú benyújtandó pályázat önrészének biztosítására”
című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Iránytű Szociális Szolgálatnál a
demens ellátottak nappali ellátásának biztosítása érdekében kerüljön sor a
szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Iránytű Szociális Szolgálat
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály

2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, ÉMOP- 2009- 4.2.1./A
kódszámú pályázatra „Demencia iránytű- nappali ellátás biztosítása
demens ellátottak részére”címmel pályázatot nyújtson be.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
azonnal
Iránytű Szociális Szolgálat
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály

3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a
bekerülési költségek 10%-át kitevő 11.150.000,- Ft önrészt biztosít a pályázati
önrész sor terhére a 2010. évi költségvetésben.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
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4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat,
aláírja.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Polgármester
folyamatos
Iránytű Szociális Szolgálat
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály

Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.
Várhatóan 2010. január 21-én rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor.
A következő Közgyűlés időpontja:
2010. március 4.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván!
Az ülést 19:04-kor berekeszti.

k.m.f.

Dr. Mihalecz Péter
jegyző

Káli Sándor
polgármester
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