
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
II-43.089-2/2010. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 4-én, 9.00 
órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, 
Doszpoly Orsolya, 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, Riba Istvánné, 
Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay 
Attila, Szűcs Erika, Szabó Tamás, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga 
László, Dr. Varga Zoltán, Zámbó Tiborné. 
  
Az ülésről távol maradt: Szűcs Tamás, T. Asztalos Ildikó, Dr. Zsiga Marcell 
Lóránt. 
 
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András 
MIHŐ Kft. Igazgatója, Duzsik Gábor MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László 
Miskolci Turisztikai Kft., Osváth Zoltán Városgazda Nonprofit Kft. ügyv.igazgató, 
Karosi Imre MIKOM Nonprofit Kft., Stefán Csaba Régió Park Kft. igazgatója, 
Varga Zoltán AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 
Igazgatója. 
 
Káli Sándor polgármester: Köszönti a Közgyűlésén megjelent vendégeket, az 
elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait.  
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok 
elnökeit.  
Bejelenti, hogy a testület 45 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 32 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
 
Mielőtt rátérnének a Közgyűlés napirendjének a megállapítására, felkéri Dr. 
Simon Gábort, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet 
arról, hogy valamennyi képviselő eleget tett-e a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének.  
 
Dr. Simon Gábor: Tájékoztatja a testületet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
valamennyi képviselőtől átvette a vagyonnyilatkozatot, így minden képviselő 
gyakorolhatja képviselői jogát a mai Közgyűlésen.  



Polgármester: Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a 
Közgyűlést, hogy döntsön.  
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. 

megbízására „A térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendszerek 
kialakítása Miskolcon” projekt 
működtetésére és projektmenedzseri 
feladatainak ellátására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Lakossági Kártya 
kedvezményezetti körének bővítésére 

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

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 
tőkeemelésre 

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

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



előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 

Múzeumnak a TÁMOP „Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
TÁMOP-3.2.11/10/01 című pályázat 
benyújtására 

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

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közszolgáltatási megállapodás 
kötésére a Romano Teatro Kulturális 
Egyesülettel 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati intézmények 
főzőkonyháin történő menzareform 
megvalósítására 

 
Előterjesztők: Dr. Simon Gábor, Szilágyi Gizella, Dr. Tompa 

Sándor, Cseh László, Bartha György, Hegedűs 
Andrea képviselők 

 
Polgármester: Megadja a szót Dr. Simon Gábornak, indokolja a sürgősségi 
indítvány beterjesztését. 
 
Dr. Simon Gábor: 2009. novemberi Közgyűlésen javasolta a menzareform 
bevezetését. Az elmúlt években kevés figyelmet tudott az önkormányzat a 
gyermekétkeztetésre fordítani. A jó tapasztalatokat szeretné, ha általánossá 



válnának Miskolcon. Egészségesebb, változatosabb ételeket szeretne a város 
gyermekeinek asztalára tenni a miskolci menzákon. 
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
között létrejött ellátási szerződés 
módosítására 

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

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. kapacitáson 
belüli ágyszámának átcsoportosítására, és a 
hospice ellátás bővítésére 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 



Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtására 

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

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-
4.1.2./A) benyújtására a MISEK Nonprofit 
Kft. vonatkozásában 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
 

12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat készfizető kezesség vállalására 
a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. beszállítói 
faktoring programjához 

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



A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
 

 
 
13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatainak ellátására 
irányuló intézményfenntartói társulási 
megállapodás módosítására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnokának fegyelmi felelősségre 
vonására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a zárt ülés 
napirendjére történő felvételéről. Az előterjesztést a zárt ülésen osztják ki. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 3 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) a sürgősségi 
előterjesztést a zárt ülés 
napirendjére felvette. 

 
Polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés a napirend előtti 
hozzászólások után a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalásával folytassa 
munkáját. 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 



 
Polgármester: A Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendi javaslata, a testület ne 
tárgyalja a mai ülésén a Meghívó szerinti 31. sz. napirendet (Javaslat a miskolci 
településrészi önkormányzatok és Miskolc történelmi részei címereinek 
elfogadására) /Indokolás: a településrészi önkormányzatok vonatkozó 
határozatai nincsenek mellékelve az előterjesztéshez/ Kéri, szavazzanak erről 
az ügyrendi javaslatról. 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 

Polgármester: Mint arról képviselőtársai már értesültek, a korábban 2010. 
március 4-ére kiküldött közgyűlési meghívó-tervezet kiegészült az alábbi 
napirenddel: 
 
Javaslat „Pro Urbe kitüntető díj alapítására és adományozására a 100 
éves DVTK részére” című rendelet alkotására 
 
Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az ülés napirendjére 
vonatkozóan. 

--- 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelemmel az előbbiekben ismertetett napirend-korrekcióra, az elfogadott 
ügyrendi javaslatra és a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre is. 

 
 
Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 

 
 
1. Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetés előirányzatainak 
módosítására  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
3.  Javaslat az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 
rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer 
kialakításáról szóló – többször módosított - 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet, 



valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – 
többször módosított - 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 
2010. évi pályázati feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/ szóló rendelet megalkotására 
és a 2010. évi pályázathoz szükséges döntések meghozatalára  
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása 
támogatásának 2010. évi pályázati feltételeiről szóló rendelet megalkotására és 
a  2010. évi pályázathoz szükséges döntések meghozatalára  
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló többször módosított 19/2003. (V. 12.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:    dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és kifizetésének szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
8. Javaslat a több lakásos épületek együttélési szabályairól, házirendjéről 
szóló rendelet és a Városi Együttélési Kódex megalkotására 
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói 
részére adható juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2008. (IX. 24.) sz. 
rendelet módosítására  
 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
10. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Berekalja Településrészi 
Önkormányzat nevének Felsőgyőr Településrészi Önkormányzatra történő 
módosítására 
 
Előterjesztő:    Dr. Hardonyi András 
 



11. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Észak-Kiliáni Településrészi 
Önkormányzat létrehozására 
 
Előterjesztő:    Dr. Tompa Sándor 
 
12.  Önálló képviselői indítvány: Javaslat a Petneházy Településrészi 
Önkormányzat nevének módosítására 
 
Előterjesztő:   Tavaszi Zsolt 
 
13. Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
14.  Javaslat „Pro Urbe kitüntető díj alapítására és adományozására a 
100 éves DVTK  részére” című rendelet alkotására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
15. Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból történő kivonására  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
16. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének 
jóváhagyására 
 
Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
 
17. Javaslat közszolgáltatási megállapodás megkötésére a Reményi Ede 
Kamarazenekar Alapítvánnyal 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
18. Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésére 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
19. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
20. Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
21. Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és 



informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
TÁMOP-3.2.4/09/01 című pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
22. Javaslat  a „Miskolc város bora” cím alapítására hozott, módosított 
közgyűlési határozat módosítására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
23. Javaslat a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi ingatlangazdálkodási 
tervére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
 
24. Javaslat a Dr. Kemény Dénes uszoda melletti terület értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
25. Javaslat a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, gazdasági célra 
hasznosítható ingatlan értékesítéséről 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
26. Javaslat egyes nem lakáscélú ingatlanok értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
27. Javaslat Szocio-Produkt Kft. pályázatának benyújtása kapcsán hozott 
határozat módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
28. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító 
okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
29. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot 
megillető bérlőkijelölési jogok cseréjére, valamint újabb bérlőkijelölési jogok 
alapítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
30. Javaslat a Baross Gábor u. 13-15. sz. és a Lónyai út 13. sz. alatti helyiség 
használati jogának rendezésére 
 



Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
31. Javaslat az Önkormányzat 2010. I. félévi munkatervének megállapítására  
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
 
32. Javaslat az EMOP 3.1.2/C/2009. megyei jogú városok integrált 
rehabilitációja keretében benyújtandó " Miskolc Belváros rehabilitációja II. ütem 
" című pályázat Előzetes Akcióterületi Tervére 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
33. Javaslat az EMOP 3.1.2/C/2009. megyei jogú városok integrált 
rehabilitációja keretében benyújtandó " Miskolctapolca városrész integrált 
közterület-fejlesztése " című pályázat Előzetes Akcióterületi Tervére 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
34. Javaslat a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézmény 
vezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
35. Beszámoló a Szinva patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező 
források fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi 
végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
36. Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
megvalósításáról 2009. szeptember – 2010. január időszakban 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
 
37. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Miskolc 
Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények energia 
beszerzéseire 2010-2011. évre vonatkozóan 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
38. Javaslat a Bársony János Általános Iskola és az Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 



 
39. Javaslat  a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és Szabó 
Tibor intézményvezetői megbízására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
40. Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
41. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 
 
Előterjesztő:   dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
42. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
 
A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1. Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. megbízására az ÉMOP 
2009.4.3.2-09-2010-0001 sz.  „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási 
informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” projekt működtetésével és 
projektmenedzseri feladatainak ellátásával 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat a Miskolc Lakossági Kártya kedvezményezetti körének 
bővítésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
3.  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 
kapcsolódó tőkeemelésre  
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumnak a TÁMOP 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-3.2.11/10/01 című pályázat 
benyújtására 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
5. Javaslat közszolgáltatási megállapodás kötésére a Romano Teatro 
Kulturális Egyesülettel 



 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
6. Javaslat az önkormányzati intézmények főzőkonyháin történő 
menzareform megvalósítására 
 
Előterjesztők: Dr. Simon Gábor, Szilágyi Gizella, Dr. Tompa Sándor, Cseh 
László, Bartha György, Hegedűs Andrea képviselők  
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt között létrejött ellátási szerződés módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
8. Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. kapacitáson belüli ágyszámának 
átcsoportosítására, és a hospice ellátás bővítésére 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
 
 
9. Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
10. Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény  benyújtására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
11. Javaslat a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat (ÉMOP-
2009-4.1.2./A) benyújtására a MISEK Nonprofit Kft. vonatkozásában 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
12. Javaslat készfizető kezesség vállalására a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. beszállítói 
faktoring programjához 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
13. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 
irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítvány: 



 
14. Javaslat a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka 
fegyelmi ügyének megtárgyalására   
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
Polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt tájékoztatja a testületet 
arról, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények 
alapján a Jegyző teljesítményértékelése a hatályos adatvédelmi szabályok 
betartásával, a kötelező jogszabályi szempontok alapján, határidőre 
megtörtént. 
Felhívta Jegyző úr figyelmét, hogy a jövőt illetően nagyobb hangsúlyt kell 
fektetnie munkájában a hatékonyság magasabb színvonalú biztosítására, a 
hivatali ügyintézésben a szolgáltató jelleg még erősebb érvényesítésére, 
továbbá a hivatali szervezet és a törvényesség fokozottabb ellenőrzésére, a 
különböző támogatási formák minél alaposabb feltérképezésére. 

- - - 
Március 8-án a hölgyeket ünnepli a világ.  
A Nemzetközi Nőnapról 1910-ben hoztak döntést, azóta különböző 
időpontokban tartották a nőnapot, de a világ legtöbb országában ezt március 8-
án ünnepeljük. 
A közeledő Nemzetközi Nőnap alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése nevében nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő és az itt jelen nem 
lévő hölgyeket, Miskolcon, illetve szerte a nagyvilágban. 
 

(A jelen lévő hölgyek virágot kapnak.) 
 

A decemberi közgyűlés óta számos miskolci sportsikernek örülhettek Miskolc 
lakói:  
Karakas Hedvig, az MVSC sportolója bronzérmet nyert januárban a szófiai 
cselgáncs világkupán. Az Európai Cselgáncs Szövetség a legjobb európai 
junior női cselgáncsozóvá választotta, illetve a megye sportújságírói az év 
sportolójának. Karakas Hedvignek gratulál és további szép sportsikereket 
kíván! 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Év Sportolója szavazáson a sportújságírók 
szavazatai alapján a férfiak között Deák Bárdos Mihály végzett az élen, míg 
2009 legjobb csapata a Speedway Miskolc lett. Természetesen nekik is 
gratulál. 
Az idén századik születésnapját ünneplő DVTK labdarúgó csapata megnyerte 
a centenáriumi teremtornát, és február 6-án is méltóképpen ünnepelte a város 
az évfordulót.  
Orosz Lajos sportért felelős alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében megkoszorúzta az alapító Vanger Vilmos sírját. 
Február 22-én az olimpiai bajnok magyar vízilabda válogatott a Kemény Dénes 
uszodában fölényes, 20-5-ös diadalt aratott a kanadai pólósok felett. Ez volt az 
első válogatott vízilabda mérkőzés az új miskolci sportuszodában. 
 

- - - 



 
Sajnos szomorú hírről is be kell számolnia 
Életének 80. évében, 2010. január 9-én elhunyt Varga Gyula Jászai Mari-díjas 
színművész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja. 
A miskolci közönség legelőször Heltai Jenő A tündérlaki lányok című 
vígjátékában, utoljára 2001-ben a Tizenkét dühös emberben, majd 2002-ben a 
Kakukkfészekben láthatta. Miskolcon összesen 126 szerepben lépett színre.  
Emlékezetes alakítása volt a Mágnás Miska, a Svejk és a Kakukk Marci 
címszerepe, ő játszotta Musztafa bey-t a Bál a Savoyban, Froscht A 
denevérben és Firszt a Cseresznyéskertben.  
1965-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1977-ben megkapta a Déryné-gyűrűt, 
2000-ben pedig a Déryné-díjat.  
 
Kéri, néma felállással emlékezzenek az elhunytra. 
 

(Megemlékezés után) 
 

Dr. Tompa Sándor: Ügyrendi javaslata, a Beszámoló a „Diósgyőr-Lillafüred 
Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” ÉMOP 2.1.1/A pályázat előrehaladásáról c. 
sürgősségi előterjesztést a Közgyűlés vegye fel napirendjére. Az anyagot az 
ülésen kiosztják.  
 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 4 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 

, 
Polgármester: Napirend előtt szólásra jelentkezett képviselőtársainak adja 
meg a szót.  
 
Sebestyén László: Az elmúlt évben 11,8%-ról 16,7%-ra emelkedett a 
regisztrált miskolci munkanélküliek száma. 2002-ben 8600 fő volt az 
álláskeresők száma. Az MSZP ekkor 8000 új munkahelyet ígért. 2010. 
januárban 13.213 fő az álláskeresők száma. 1992. óta soha nem volt ilyen 
magas a munkanélküliek száma. Az országos átlagnál is magasabb a 
munkanélküliek aránya, tehát nem lehet mindent a gazdasági válságra kenni. A 
várost terhelő szociális kiadások ezáltal egyre jobban nőnek.  
A DAM-ra az elmúlt évben a gyors leépülés volt jellemző. 2007-ben 26 milliárd 
árbevétel realizálódott. 2 éve még a megye 10 legerősebb cégének egyike volt.  
Az elmúlt években 13.000 ember hagyta el Miskolcot, köztük kiváló 
szakemberek, diplomások.  
A borsodi falvakból a hátrányos helyzetű emberek beköltözése szerinte komoly 
problémát jelent a városnak.  
 



Polgármester: A statisztikai adatokkal nem vitatkozik, a vélemények 
megoszlanak. A 16% körüli adat szezonális, de nyilván ez nem vigasztalja 
azokat, akik munkanélküliek. Folyamatosan követik azokat a tárgyalásokat, 
amelyek a DAM újraindítására vonatkoznak. A BOSCH megkezdi 3. gyárának 
építését. Az ipari parkba egyre többen települnek be. Az oktatás szerkezete is 
átalakításra szorul.  
 
Dr. Szinay Attila: Az ülés előtt a megyei napilap került a kezébe. Az egyik –
állami és EU-s forrásból - fizetett politikai hirdetés felkeltette érdeklődését. Az 
elismerő bókok alatt Polgármester úr képe látható a lokál matador pedig az 
MSZP frakcióvezetője. Az uniós pénzek nem önfényezésre valók. Szerény 
orvosi ismereteiből előjött egy olyan betegségkép, amely arról szól, hogy a világ 
egyik feléről nem vesz tudomást a beteg. Szerinte a városvezetés ebben a 
betegségben szenved politikai értelemben. Miskolcon nem rózsás a helyzet. 
13.000 munkanélküli van a városban és az mindegy, hogy ez szezonális, vagy 
sem. Ez a szocialisták elmúlt 8 évének köszönhető. 20.300 munkanélküli van a 
miskolci kistérségben. Hiába írják le, hogy megújult a városvezetés, a 
munkanélküliséggel nem tudnak mit kezdeni. Szerinte alkalmatlan az MSZP az 
ország és a város vezetésére egyaránt.  
A Kemény Dénes uszoda átadásakor nagy örömmel vágták át a szalagot, de 
Miskolc negatív hírként került be a médiába. Az alvállalkozók 200 millió Ft-ot 
nem kaptak meg. Az önkormányzat kifizette a fővállalkozónak a pénzt, aki ezt a 
pénzt nem adta tovább az alvállalkozóknak. Lehet, sok cég emiatt kerül 
felszámolásra. Véleménye szerint tehetett volna másként is a városvezetés 
ebben az esetben is és a Búza tér esetében is. Biztosítékot kellett volna előre 
kérni a fővállalkozótól, hogy fizet majd az alvállalkozóknak. Kéri, hogy a 
városvezetés az önfényezést hagyja abba.  
 
Polgármester: A hír a projekt sikerét volt hivatott bemutatni, de valóban 
szerepeltek rajta ők is. Miskolcra 100 milliárd Ft fejlesztési pénz érkezett, 
amelyből a változások megvalósultak. A 250.000 résztvevő valószínű 
másképpen látta Miskolcot. Annak idején a Szinva teraszt a Fidesz egyszerűen 
gödörnek nevezte, de a miskolciak döntő többsége ezt nem így látja. Az 
uszodával kapcsolatban elmondja, a város a kötelességét teljesítette. Az 
igényeket össze fogja gyűjteni és a debreceni vállalkozóval ezeket ütköztetni 
fogja.  
 
Kobold Tamás: Az állandó lakosság jelenleg: 169.366 fő. A 0-14 éves 
korosztály száma15%-kal csökkent az elmúlt 7 évben. A munkavállalási 
korosztály 8%-kal csökkent. Ez azért veszélyes helyzet, mert csökken a város 
támogatása, bevétele. Az országban Miskolcon a legrosszabbak az 
életkilátások. 2003. óta folyamatosan nő a munkanélküliség. Korrekten 
Miskolcon 20.000 fős munkanélküliség becsülhető. Az elmúlt 7 évben 2000 
munkahely szűnt meg. A legjobb módszer a munkanélküliségre a 
munkahelyteremtés. A BOSCH 2000. előtt megvette azokat a területeket, 
amelyekre a 3 gyárát felépíti. 66.000 foglalkoztatott van Miskolcon, közülük 
22.000 fő nem dolgozik havi 60 órát. 114.000 Ft volt 2009-ben a nettó 



átlagkereset Miskolcon, ami az országos átlagnál alacsonyabb. A keresetek 
reálértéke folyamatosan csökken. Az igazság vekkere lassan csönget.  
 
Molnár Péter: Legalább 2000 éves latin mondással kezdi hozzászólását: 
„Panem et circenses”.  A római népet ingyen gabonával etették és cirkuszi 
játékokat szerveztek azért, hogy ne az aktuális politikai dolgokkal 
foglalkozzanak. Minden elismerése azoké, akik Miskolcra különböző 
rendezvényeket hoznak. A baj csak az, hogy többségében pénz nélküli 
emberek sétálnak és sóvárognak valami szebb, jobb után. 
Fedor Vilmos alpolgármester úrtól kérdezi, hány éves is a város? Amikor az 
egyik tanítványa megkérdezte, miért 800 éves a város, nem tudott rá felelni. 
1210-ben mi történt Miskolcon, Miskolccal? Az egyik internetes fórumon sok 
mindent lehet erről olvasni. Mi indokolja azt, hogy pont most, a választás 
évében ünnepelnek? 1365-ben Nagy Lajos király adott városi címet és rangot a 
városnak, ez rendben van. Kérdése, 2015-ben mit fognak ünnepelni? Akkor 
lenne ugye, 650 éves a városi rangja Miskolcnak. Lehetne azt is mondani, 
Miskolc több ezer éves, hiszen az Avason 70.000 éves kovabánya található. 
Kéri, a történelmi hűséget tartsák tiszteletben. 
A 100 éves DVTK csapat mindenki csapata megyeszerte. Sok emberben 
visszatetszést váltott ki, hogy a jelenlegi városvezetés képviselő jelöltjei 
sajátjukként kampányolnak a csapattal.  
A címeres előterjesztés lekerült a napirendről. Az ötletet alapvetően támogatja. 
A címereket átnézette egy heraldikai szakemberrel, aki szerint van még mit 
csiszolni rajtuk. A sematikus kapukat emeli ki és annak hiányát, hogy nem utal 
semmi arra, hogy a címerek Miskolchoz tartoznak. 
 
Polgármester: Nem a városvezetés rajzolta a címereket. Heraldikai 
szakemberek készítették a terveket. Sokan azt is vitatják, 100 éves a DVTK. 
Eddig is vállalta, hogy kijár a diósgyőri meccsekre. Amikor pályáztak az Európa 
Kulturális Fővárosa címre a 800 éves Miskolc tervvel pályáztak. Megadja a szót 
Fedor Vilmos alpolgármester úrnak. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint nem a politikusok feladata, 
hogy történészkedjenek és meghatározzák a városok életkorát. Jó néhány 
évvel ezelőtt Miskolc sikeresen indult a kulturális fővárosi címért. Végül második 
helyezést ért el a város. 1210-ből közvetlen írásos emlékek nincsenek, de 
1217-ből már egy peranyag kapcsán fennmaradt egy írás, amely arról számol 
be, hogy virágzó monostori élet folyik. Valószínűsíthető, hogy akkoriban nem 
épült fel pár hét alatt egy monostor. Úgy gondolja, 2010. jeles év, hogy 
megemlékezzenek a város születéséről. Amikor erről szavaztak, nem a 
kampányra gondoltak, hanem arra, Miskolc legyen a kulturális főváros. Nagy 
Lajos király mezővárosi rangot adott Miskolcnak. Pécs sem tudja, mikor 
alapították a várost. Kitalálták, hogy 2000 éves. 
 
Dr. Szinay Attila: Senki nem akarta a kulturális főváros pályázatot 
megakadályozni. Az Észak-Magyarország 1965. május 6-i számában a 600. 
éves Miskolc ünnepségeiről hosszú beszámoló olvasható.  40 év alatt hogyan 
öregedett a város 200 évet?  



 
Dr. Tompa Sándor: Lehet, aki nyomon követi az eddigi ülést, úgy érzi, hogy 
egy szomorú, lepusztuló város Miskolc, miközben a Kocsonyafesztivál, a 
diósgyőri fesztiválok, az Operafesztivál mind sikeres rendezvények, elégedett 
emberekkel. Diósgyőr királyi vár építése nyomán került a figyelem 
középpontjába. A vár köré falu települt, később a pálosok megalapítottak 
Majláth körül egy újabb településrészt. A kettőből jött létre Nagy-Diósgyőr 
mezőváros.  A vasgyár alapítását újabb telepek követték. A kohászat 
fejlesztése maga után vonta a lakótelepek megszületését. A családi házas 
övezetek Berekalján és Komlós tetőn is kialakultak. Nagy-Diósgyőr nem létezik 
a térképen, mégis él és beszélnek ma is róla, hiszen az eredmények 
elvitathatatlanok. A Vasgyári piac felújítását, a Diósgyőri Gimnázium 
rekonstrukcióját említi. A Zöld Nyíl projekt is ezen a városrészen keresztül fejti 
ki leginkább majd hatását. 
 
Dr. Varga László: A város és a labdarúgó csapat életkorának vitája csak a 
város rossz hírét kelti. A DVTK 100 éves. A stadionrekonstrukció mérföldköve a 
hétvégén átadásra kerülő 3200 fedett ülőhely. Az külön pozitívum, hogy 
hetekkel hamarabb elkészült a lelátó.  
 
Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés zárt 
üléssel folytatja munkáját.  
 

--- zárt ülés után --- 
 

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



 

1. napirend tárgya: Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetés 
előirányzatainak módosítására  
 

Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az államháztartás működési rendjét 
szabályozó kormányrendeletben került megfogalmazásra, hogy az 
önkormányzatoknak költségvetésük vonatkozásában az évközi változásokat 
negyedévenként, de legkésőbb december 31-i fordulónappal, a költségvetési 
beszámoló elkészítését megelőzően kell átvezetni a költségvetési rendeletükön. 
E törvényben foglalt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges, hogy az 
előirányzatokat már a zárszámadást megelőző Közgyűlésen módosítsák. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését a Közgyűlés legutóbb 2009. 
decemberi ülésén módosította. Jelen előterjesztés kereteiben az azóta 
bekövetkezett változásokat, döntően központi költségvetésből származó 
forrásokat, elnyert pályázati pénzeszközöket, valamint saját bevétellel fedezett 
előirányzat módosításokat mutatják be. Az előterjesztés tartalmaz néhány 
döntést igénylő módosítást is, melyet külön blokkban részletez. 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően az előterjesztés a 2009. évi eredeti 
és záró előirányzatokat mutatja be feladatonként. Év közben a költségvetés 
elfogadását követően többször módosultak a költségvetési előirányzatok. Az 
első módosítás a 2008. évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítése 
volt, majd ezt követően az I. félévi, illetve a III. negyedévi költségvetési 
korrekció keretében módosultak az előirányzatok. Emellett sor került a 
költségvetési rendelet 10, illetve 12. §-ában biztosított jogkörben polgármesteri 
hatáskörben végrehajtott belső, illetve „technikai” jellegű előirányzat 
módosításokra is. 
A módosítások hatására a költségvetés főösszege év végére az eredeti 47 
milliárd Ft-ról 63 milliárd Ft-ra emelkedett, mely 16 milliárd Ft növekedést jelent.  
Az előirányzat változások jellege az alábbiakban foglalható össze: 
 Sok feladatot érintett és jelentős nagyságrendet tett ki az előző évről 

áthúzódó pénzmaradvány hatása. Ez összességében 7,8 milliárd Ft-os 
növekményt jelentett. A feladatokat tételesen a 2008. évi zárszámadás 
sorolja fel. 

 Az intézményi gazdálkodási kör költségvetése is jelentős mértékben 
emelkedett az év folyamán a saját hatáskörű, ugyancsak bevétellel 
fedezett előirányzat módosítások révén (különböző elnyert pályázatok, 
átvett pénzek, ÁFA visszaforgatás). 

 Az Önkormányzat az év folyamán 2009-ben is számottevő mértékben 
részesült a központi költségvetésből különböző jogcímeken 
támogatásban. Mindemellett jelentős nagyságrendet tesznek ki a 
különböző feladatokra célhoz kötötten kapott átvett pénzek, valamint az 
elnyert pályázati pénzeszközök is. Ezek az úgynevezett bevétellel fedezett 
módosítások, melyek jelentős összeggel növelték meg év közben a 
költségvetés bevételi-kiadási főösszegét (ilyenek pl. a szakmai és 
informatikai feladatokra, érettségi vizsgák lebonyolítására kapott 
pénzeszközök, stb.) 

 Emellett jelentős nagyságrendet tettek ki az úgynevezett „technikai” jellegű 
előirányzat módosítások is, melyek következtében év végére a több 
feladatnál az eredetileg a Polgármesteri Hivatalban tervezett előirányzatok 
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csökkentek, ugyanakkor a feladatokat ellátó intézményeknél ezzel 
egyidejűleg nőttek. Ilyenek pl. a teljesség igénye nélkül: 

- tanulók tankönyvtámogatása, 
- foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, 
- pedagógus továbbképzés, szakkönyv, 
- különböző kulturális és sport rendezvények támogatása, stb. 
 Mindezek mellett az előterjesztésben szerepel néhány egyéb módosítási 

javaslat is. Ezeket az előterjesztés részletezi. A kedvező helyi adóbevételi 
teljesítés lehetővé teszi, hogy az eredeti költségvetésben működési 
feladatokhoz beszabályozott 200 millió Ft-os működési hitelt a gazdasági 
válság miatt az adóbevételekkel összefüggésben képzett céltartalékkal 
kiváltsák, így előirányzati szinten is töröljék a működési hitelfelvételt. 

Az előirányzatok tételes teljesítéséről a májusi közgyűlésen adnak tájékoztatást 
a zárszámadás kereteiben a Közgyűlésnek. 

 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta 

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

az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 1 nem szavazat mellett támogatta

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

elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
2. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 
Lenártek András: Szóbeli kiegészítésében elmondja, a bizottság felkarolt egy 
kezdeményezést, amely a Német Kisebbségi Önkormányzat részéről érkezett. 
Több mint 47 év után Miskolcra érkezik egy békemenet. A menet támogatását 
kérte a kisebbségi önkormányzat. A kérelmet a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Mivel az előterjesztői módosítóban nem találta a forrás megjelölését, ezért 
mondta el a bizottsági vélemény keretében a kérelmet.  

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal

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

előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosítójával együtt támogatta az

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

előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 3 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 

Polgármester: Az önkormányzat költségvetésében továbbra is jelentős 
szerepet játszik a központi támogatás nagyságrendje, hiszen a bevételek döntő 
hányada a központi költségvetésből származik. 
Az önkormányzatok forrásszabályozásában alapvető változás 2010. évben sem 
következett be. A szabályozás főbb vonásai: 
 A személyi jövedelemadóból az önkormányzatok továbbra is 40%-ban 
részesülnek, melyből az alanyi jogú rész 8%, míg a fennmaradó 32% normatív 
módon jut el az önkormányzatokhoz.  
 Az állami támogatások és hozzájárulások is alapvetően a korábbi években 
alkalmazott elvek szerint illetik meg az önkormányzatokat, ugyanakkor a 
normatív támogatások tételszáma az egyszerűsítés következtében csökken. 
 Az önkormányzatok gépjárműadóból való részesedése változatlanul 
100%. 
 A munkaadókat terhelő TB járulék mértéke 32%-ról 27%-ra mérséklődik. A 
tételes egészségügyi járulék 2010. január 1-től megszűnik. 
 Változik a szabályozás a helyi iparűzési adó beszedését illetően, 2010. 
évtől azt az illetékekhez hasonlóan az APEH szedi be. 
Az előzőekben vázolt feltételrendszer, valamint a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott elvek alapján készítették el a 2010. évi költségvetési javaslatot, 
melyben meghatározó szempontként kezelték a törvényben előírt, valamint a 
Közgyűlés által vállalt kötelezettségeink teljesítését. 
Bevételeik tervezett nagyságrendje hitelek és pénzmaradvány igénybevétele 
nélkül 44,2 milliárd Ft, mely 2,7 milliárd Ft-tal magasabb az előző évinél. A 
bevételi főösszeg kialakulásában több tényező játszott szerepet: 
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 Mérsékelte az előirányzatot az állami támogatás közel 1,4 milliárd Ft-os 
csökkenése, melyhez ugyanakkor kiadási oldalon a járulékcsökkentésből és a 
tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnéséből adódóan több mint 870 
millió Ft-os megtakarítás is kapcsolódik.  
 Csökkenést eredményezett a Miskolci Egészségügyi Központ 2009. 
március 1-től gazdasági társasággá történő átalakulása, az ezzel összefüggő 
OEP bevétel 2009-ben közel 1,6 milliárd Ft volt. 
 Mindemellett néhány saját bevételnél – illetékek, kamatbevételek – 2010-
ben az előző évitől mérsékeltebb nagyságrendet tervezhettek. 
 Ugyanakkor előirányzott felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 
 – alapvetően jelentős uniós támogatással megvalósuló beruházásaikhoz 
kapcsolódóan – több mint 5 milliárd Ft-tal nőttek az előző évhez képest. 
Bevételi oldalon a legjelentősebb nagyságrendet továbbra is az állami 
támogatásokból és hozzájárulásokból tervezett 15,4 milliárd Ft képviseli. 
Átengedett központi adókból 5,7 milliárd Ft forrást számszerűsítettek. 
A saját bevételek között jelentős a helyi adókból tervezett 8,8 milliárd Ft, 
valamint az illetékekre előirányzott 850 millió Ft.  
A bevételekhez kapcsolódik, hogy a villamos projekt 2010. évi üteméhez a 
2007-ben kibocsátott kötvény bevételéből előző évi pénzmaradvány 
kiegészítéseként igénybe vesznek 500 millió Ft-ot. 
A kiadások tervezett szintje 49,4 milliárd Ft, mely közel 2,4 milliárd Ft-tal haladja 
meg az előző évit, így a feladatellátás csak hitel igénybevételével biztosítható. 
A tervezett hitelből 800 millió Ft a működési feladatokhoz, míg 3,9 milliárd Ft a 
beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódik. 
A tervezett kiadási főösszegből 74,8% működési feladatok fedezetéül szolgál, a 
felhalmozási kiadások megvalósítására 22% felhasználását tervezzük. 
Adósságszolgálati kötelezettségeik teljesítésére 2,8%, míg tartalékok 
képzésére 0,4% javasolt. 
A kiadási előirányzatok számszerűsítésénél ez évben is tételesen 
felülvizsgáltuk feladataikat, elsősorban az önként vállalt feladatok 
vonatkozásában. Szűkös forráslehetőségeikre tekintettel alapvetően az előző 
évi szinten javasolják biztosítani az előirányzatokat, illetve több esetben az 
előirányzatok mérséklésére tesznek javaslatot. 
A 2010. évi költségvetés a költségvetési törvénnyel egyezően sem a 
közalkalmazottak, sem a köztisztviselők vonatkozásában bérfejlesztésre 
fedezetet nem tartalmaz. A költségvetési javaslatban 12 havi illetménnyel 
számoltak, az eseti kereset kiegészítés fedezete év közben épül majd be a 
költségvetésbe.  
Az intézményi dologi kiadásoknál az élelmezési kiadásokat az intézmények 
által elkészített élelmezési tervek alapján számszerűsítették, míg az energia- és 
közműköltségeket az előző évi tényadatokra alapozták. Élelmezési 
normaemeléssel nem számoltak, az előző évekhez hasonlóan továbbra is 
biztosítottak fedezetet a lejárt szállítói állomány egy részének kezelésére az 
intézményi gazdálkodási körben. 
Az így kialakított intézményi keretszám összességében 21,2 milliárd Ft, melyből 
az intézményi saját bevételek 8,6 %-ot fedeznek, a központi forrásjuttatás 
nagyságrendje 58,7%, így a feladatellátás biztosításához 32,7% egyéb 
forrásból történő kiegészítésre van szükség. A normatív támogatás 
kiegészítése közel 7 milliárd Ft-ot jelent egyéb más működési forrásból. 
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A Polgármesteri Hivatal működési feladatait illetően csak néhány területre tér ki. 
Változás az előző évhez képest, hogy a közbiztonság területén a 2009. év 
elejétől működő Városőrség, valamint a 2009. félévétől működő Külvárosi 
Településőrség mellett 2010. január 1-jétől megkezdték működésüket a 
Belvárosi Településőrség, valamint a kihelyezett bűnmegelőzési pontok is. A 
sport funkció jelentős növekménye az előző évhez képest pedig alapvetően a 
Miskolc Városi Sportuszoda üzembe helyezésével függ össze. 
Felhalmozási kiadásokra az előző évitől lényegesen magasabb nagyságrend, 
összességében 10,7 milliárd Ft szerepel az előterjesztésben. Az előirányzatból 
döntően a leszerződött feladatok, a Közgyűlés által a 2010. évi költségvetés 
terhére vállalt kötelezettségek fedezete, valamint a már elnyert, illetve 
folyamatban lévő pályázatok 2010. évi fedezetszükséglete biztosítható.  
Néhány jelentősebb feladatot szeretnék felsorolni a teljesség igénye nélkül: 
 Ez évben is tovább folytatódik az előző években elkezdett panel program. 
 Megkezdődik az Európai Uniós támogatással megvalósuló Miskolc városi 

villamosvasút kivitelezése. 
 A város kiemelt nagyprojektje a 2009-ben elkezdődött „város szíve” 

program, mely a belváros további rehabilitációját szolgálja, benne a 
városháza átépítésével.  

 Befejeződik a három általános iskola – Fazekas, Könyves K., Herman O. 
általános iskolák – rekonstrukciója. 

 Pályázatot nyújtottak be Diósgyőr-Lillafüred térségének fejlesztésére is. 
 Ugyancsak pályázati támogatással valósul meg a Fűtőmű – Science 

Múzeum és Művészeti Központ. 
A beterjesztett költségvetési javaslat szigorú, takarékos gazdálkodás mellett 
biztosítja a feladatellátás feltételeit. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Először a 
frakciók vezérszónokainak adja meg a szót. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A gazdasági világválság 
hatása rendkívül nehéz helyzetbe hozta mind a nemzetgazdaságot, mind 
városunk gazdaságát. 
A nemzetgazdaság működési finanszírozhatóságának fenntarthatósága 
jelentős kiadáscsökkentési kötelezettséget rótt a kormányzatra, amelynek 
eredményeképpen az önkormányzati támogatási források komoly mértékben 
csökkentek. 
Kiemelt szempont az intézményhálózat működőképességének megőrzése, az 
esedékes kötelezettségek beépítése, a feladatok rangsorolása. 
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, a pályázati 
lehetőségek feltárására. 
Tovább kell vizsgálni a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok körét 
és 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 folyamatban lévő feladatokat folytatni kell. 
Ezek alapján elsődleges a leszerződött feladatok folytatása, a már elnyert 
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pályázatokhoz önrész biztosítása, a benyújtott, még elbírálás alatt álló 
pályázatok önrészéhez forrás biztosítása, a korábban a 2010. évi költségvetés 
terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe való beépítése. 
Az iparűzési adót 2010. január 1-jétől – az illetékbevételekhez hasonlóan – az 
APEH szedi be, amely jogát gyakorolja. Az ezt megelőző éveket érintő 
adókötelezettségeket még az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni a 
március 15-én esedékes adóelőleg befizetéssel és bevallással együtt. 
A TB járulék mértéke 27%-ra csökkent, a fix összegű (1.950 Ft/fő/hó) 
egészségügyi hozzájárulás megszűnt, ami 870 millió Ft-os kiadáscsökkenést 
jelent az önkormányzati költségvetés szintjén. 
BEVÉTELEK 
A költségvetési javaslat 2010. évre 44,1 milliárd Ft bevétellel, 500 millió Ft előző 
évi pénzmaradvány, valamint 4,7 milliárd Ft bankhitel igénybevételével számol 
a működési, fejlesztési, felújítási feladatainak megvalósításához. 
A bevételeik struktúrája jelentősen változik 2010-ben:  
A normatív állami hozzájárulásnál több mint 1,4 milliárd Ft-tal kevesebb 
bevétellel számolhatnak, mint előző évben.  
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek is alacsonyabb szinten tervezhetők az 
önkormányzati lakások értékesítésének csökkenése miatt.  
A működési bevételeknél és a felhalmozási támogatásértékű bevételeknél 
növekedéssel számolnak. Ez utóbbiból, ami az állami, illetve uniós fejlesztési 
támogatást takarja, 2,5 milliárd Ft a Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. 
ütemhez, 1 milliárd Ft a Miskolc városi villamosvasút fejlesztéséhez 
kapcsolódik. 
Az illetékbevételeknél jelentős, 300 millió Ft-os bevételcsökkenés várható. 
Ennek oka egyrészt az átruházási illetékek jelentős mértékű csökkenése, 
másrészt a gazdasági válság hatására pangó gépjármű és ingatlanpiaci 
forgalom. 
Iparűzési adóbevételeiket az előző évi kedvező teljesítések miatt 150 millió Ft-
tal magasabb szintre tervezik. 
A beruházásaik önerejét képező kötvényeik és betéteik felhasználása miatt 
(mivel a fejlesztések jól haladnak és az önerőt felhasználjuk) 360 millió Ft-tal 
csökken a kamatbevételük. 
Forrásaik bővítéséhez bankhitel igénybe vétele szükséges, működési 
feladatokhoz 800 millió Ft, a fejlesztési programhoz pedig 3,9 milliárd Ft 
felvétele szerepel a javaslatban. Ez utóbbiból 500 millió kedvezményes Panel 
Plusz hitel, a többire közbeszerzési pályázatot kell kiírni.  
A költségvetés összeállításával kapcsolatos jogszabályváltozás miatt az előző 
évi pénzmaradvány felhasználását ettől az évtől hiányként kell feltüntetni, de ez 
nem hitel, mértéke 500 millió Ft. 
KIADÁSOK 
Az előterjesztés 2010. évre összességében 49 milliárd 350,5 millió Ft 
felhasználására tesz javaslatot.  
A kiadások szintjét több alapvető változás befolyásolta: 
A kórház Kft-vé alakulása és a Bajnai kormány tavalyi döntésének 
eredményeképpen csökkentett TB járulék, valamint a megszüntetett tételes 
egészségügyi hozzájárulás miatt közel 2,5 milliárd Ft-tal csökkentette a 
kiadásokat. 
A közcélú foglalkoztatás rendszere 2009. évben történt átalakításának, a 
Településőrség létrehozásának, valamint az uniós támogatások segítségével 
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megvalósuló beruházások eredményeképpen a kiadások mintegy 4,9 milliárd 
Ft-tal növekedtek.   
A kiadásokból 36,9 milliárd Ft a működési-fenntartási kiadás, mely az 
intézmény- és városüzemeltetés mellett fedezetet biztosít a szociális, az 
egészségügyi, az alsó és középfokú oktatási, a kulturális és egyéb feladatok 
ellátására. 
A beruházásokra fordítható kiadás 10,7 milliárd Ft-ban számszerűsíthető. 
Adósságszolgálati kiadásokra (hiteltörlesztés és járulékos költségei) 1,4 milliárd 
Ft-ot terveztünk. 
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 
A Polgármesteri Hivatalban ebben az évben is ez jelenti a legnagyobb 
nagyságrendet.  
A gazdasági nehézségek ellenére is támogatják a városi tömegközlekedést, a 
városüzemeltetésért felelős Városgazda Kft-t és az uniós fejlesztésekért felelős 
cégüket. Erre a célra a költségvetésben közel 2,7 milliárd Ft áll rendelkezésre, 
amelyből a város mintegy 1,2 milliárd Ft-ot saját forrásából fedez.  
Az MVK Zrt. részére biztosított 1,15 milliárd Ft-os működési támogatásból az 
önkormányzati rész 540 millió Ft.  
A Városgazda részére a közmunka programok folytatására, a Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark működtetésére és a városüzemeltetési feladatok többségét végző 
cég működésének támogatására összességében mintegy 1,45 milliárd Ft-os 
előirányzat áll rendelkezésre, amelyből 585 millió Ft az önkormányzati önrész.  
A MIBERSZOLG Kft. működési támogatására 54 millió Ft-ot javasolnak. 
SPORT FELADATOK 
A sporttal kapcsolatos feladatokra 750,2 millió Ft került beépítésre a 
költségvetési javaslatba. A feladatok száma és azok forrás-szükséglete 2010. 
évre jelentősen megemelkedett. Ez elsősorban a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. működési- és tevékenységi körének bővüléséhez köthető. Ezek a 
működési támogatás 120 millió Ft-tal, a Dr. Kemény Dénes Versenyuszoda 
működési támogatása 240 millió Ft-tal, a kötelező úszásoktatás 25 millió Ft-tal 
és a Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 50 millió Ft-os előirányzattal. 
BERUHÁZÁSOK 
A 2010. évi költségvetési tervezet beruházási feladatokra 10,7 milliárd Ft-ot 
irányoz elő, melyből jelentős nagyságrendet (mintegy 7 milliárd Ft-ot) képvisel 
azoknak a beruházásoknak a kiadási előirányzata, melyekhez elnyert pályázati 
pénzeszközök kapcsolódnak. 
Az előterjesztés kiemelten kezeli a Közgyűlés által jóváhagyott, a korábbi 
években beindított városi szintű projekteket,: 
Miskolc városi villamosvasút fejlesztése, 1,5 milliárd Ft-tal, Miskolc belváros 
rehabilitációja I. és II. ütem, 3,3 milliárd Ft-tal Fűtőmű – Science Múzeum és 
Művészeti Központ létrehozása 1 milliárd Ft-tal. 
Megmarad a választókerületenkénti 8 millió Ft-os fejlesztési keret, amely az 
adott körzet képviselőjének javaslata alapján kerül felhasználásra. Emellett a 
választókerületi alapok 2 millió Ft-ja is felhasználható ebben az évben is. 
Mivel a lakossági igény továbbra is magas, folytatódik az önkormányzati 
támogatással megvalósuló önerős közműépítési program, amelyre 80 millió Ft-
ot különítettünk el. 
A nagysikerű Panelprogramot is folytatjuk. A 2009. évben benyújtott 
pályázatokhoz jelentős önkormányzati segítség, 500 millió Ft elkülönítése 
szükséges, melyhez 1,6 milliárd Ft állami támogatás kapcsolódhat. 
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KERET ELŐIRÁNYZATOK 
Tervezési feladatok 
A további fejlesztések előkészítéséhez idén is 100 millió Ft-os keretet 
különítettek el a különböző feladatok kivitelezéséhez szükséges tervek 
költségeire. Ebből kerülnek biztosításra a pályázatok benyújtásához szükséges 
engedélyezési és kiviteli tervek kiadásai is.  
Pályázati önrész 
Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 
300 millió Ft-os keretet javasolnak jóváhagyni. Ennek felosztására az év 
folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor. Nyertes pályázatok 
esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló 
feladatsorokra kerül kivezetésre. 
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK 
Az ellenzéki módosító indítványokat olvasva déjà vu érzése van az embernek. 
Annak ellenére, hogy a sajtóban erősen kritizálták a költségvetést, mégsem 
érkezett semmilyen strukturális módosító indítvány a javaslathoz. Nem 
javasolták a bevételek és kiadások áttervezését, nem vitatták az azok mögötti 
tervezések helyességét, csak és kizárólag a kiadási oldalon szereplő tételekhez 
adtak be javaslatot. Hol vannak akkor a hangzatos szavak mögötti szakszerű 
javaslatok? Ha tisztelt képviselőtársaim számára ennyire egyértelműen hibás a 
költségvetés, akkor miért nem tartották fontosnak a városuk lakóinak érdekében 
azt, hogy megosszák velünk változtatási elképzeléseiket.  
Annyi fáradságot vettek, hogy egyedi igényeket állítsanak szembe összvárosi 
érdekekkel, azaz az egész közösség számára hasznos és fontos területekről 
vonnának el forrást és azokat a város egyes területére csoportosítanák át 
érdekes módon úgy, hogy a javasolt fejlesztések két egyéni képviselő körzetére 
irányulna. Attól sem riadtak vissza, hogy a forráselvonással ellehetetlenítsenek 
egyes funkciókat (például parkgondozás, út-híd fenntartás, tervezési feladatok, 
forgalomtechnika – az ún. rendőrlámpák – üzemeltetése), ami igen komoly 
felelőtlenségre utal.  
Mindezek figyelembevételével az MSZP frakció nevében kizárólag az 
előterjesztői módosító indítványokkal, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és 
Sport Bizottság által módosítani kért költségvetési javaslat elfogadásához kéri a 
Közgyűlés támogatását. 
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A költségvetés nem 
csak számokról szól. A költségvetésben nagyon is nyomon követhető, hogy mit 
hordoz magában a múlt. A költségvetés egyik fontos száma: 4,7 milliárd Ft ez 
évben, ami mindenképpen sok. Aggasztónak tartja ezt az összeget. A 800 millió 
Ft-os működési hiány arra utal, hogy veszélyben az önkormányzat működése. 
A költségvetés ráadásul feszített, mivel több elemet nem tartalmaz, amelyek 
pedig bekövetkeznek. Ilyen az infláció, a kötelező bérfejlesztés. Az előző évhez 
képest – az 1. sz. melléklet szerint – kevesebb adósságot fizetnek ki: 1,8 
milliárd Ft helyett 1,3 milliárd Ft-ot. Ennek szerintük két oka van: az egyik a 
szocialista kormány ellehetetlenítő politikája, melyet fokoz a helyi városvezetés 
pazarló gazdálkodása. Az adósságállomány elég tekintélyes, ezt már említette. 
8 év alatt 3 milliárd Ft-ról 30 milliárd Ft fölé emelkedett ez az összeg. A Dunától 
keletre eső megyeszékhelyek vonatkozásában az egy főre eső 
adósságállomány összege Miskolcon a legmagasabb. A belvárosi fejlesztések 
nagy része EU-s támogatás. Az adósság azonban hitelekből áll össze. A 
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MISEK Kft. veszteséges, a Vásárcsarnok problémáját, a Művészetek Háza 
pótlólagos beruházását, az Augusztus 20. Strandot, Tapolca leválását említi 
példaként. A költségvetés tehát eresztékei mentén reped. A munkanélküliség 
soha nem volt ennyire magas. A gazdaságot a pangás jellemzi. A gépgyártás 
és az idegenforgalom egyaránt megsínyli a válságot. Befektetők nem érkeznek 
a városba. Az elvándorlás egyre magasabb. A közbiztonságnak számos 
gócpontja van a városban. Szóba került, hogy miért nem adnak be módosítókat. 
A stratégiai irányokat elmondják minden alkalommal. Lehetett volna az elmúlt 8 
évet máshogy is csinálni. A látványberuházások helyett munkahelyteremtő 
beruházásokra lett volna szükség. A túlköltekezések közé tartozik a Városháza 
túlköltekezése. Olyan roma felzárkóztatási programok maradtak el, amelyek a 
társadalmi feszültségeket enyhítették volna. A jövőnek a 30 milliárd Ft adósság 
marad. A Fidesz frakció a költségvetés elfogadását nem támogatja. 
 
Garamvölgyi Attila: A KDNP frakció álláspontját ismerteti. A fejlesztések 
oldaláról közelíti a költségvetést. Az eladósodáson túl a történésekről is szót 
kell ejteni. Az, hogy van-e prioritás és az, ami a költségvetésben szerepel jó-e, 
közösen kell eldönteniük. A nehézségeket figyelembe véve évről-évre egyre 
súlyosabb terheket cipelnek. Az adósságszolgálat magas, újabb hitelek rejlenek 
a tervezetben. Az is igaz, soha nem volt ennyi infrastrukturális pályázat, 
nagyprojekt, ami pozitívum. Gyakorlati oldalról ez a folyamat igen sok szakmai 
egyeztetést, valamint szakmai bázist igényel. Látni kell, milyen költségvonzata 
van egy adott projektnek. A költségvetés 2010-re szól, de hatásai évtizedekben 
mérhető. Tavaly 2,4 milliárd Ft, 2010-re 4,7 milliárd hitel igénybevételével 
számol a költségvetés. Ezáltal a gazdálkodás beszűkül. Az állami normatívák 
csökkentek. A nehéz helyzetű oktatásra is kevesebb jut. A könyvvizsgálói 
jelentés is egyre komolyabb problémákat jelez. A fejlesztések fenntartásának 
jövőbeli számaival számolt-e a városvezetés? A villamos projektnek például 
még mindig nem látják hol a vége. Elégséges volt-e a projektek társadalmi 
egyeztetése? Szerinte az elképzelések megismertetésére több időt és figyelmet 
kell fordítani. Úgy érzi az intézményi feladatellátás is veszélybe kerül. 
A KDNP frakció nem támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Sebestyén László: A költségvetést áttanulmányozva megállapítható nem túl 
rózsás a helyzet. Az „Új Miskolcot építünk” jelszó úgy látszik a szemetesbe 
került, hiszen a felújítások jegyzéke 6 sor, a beruházás összesen 2,5 oldal. A 
hitelmennyiség törlesztése és mennyisége 12 oldal terjedelmű. A városvezetés 
tehát 2030-ig eladósította várost. A hitelállományt 12-szeresére tornázták fel az 
MSZP-s vezetők 8 év alatt. Nem lehet mindent arra kenni, hogy az állam 
kevesebb támogatást ad. A válság is közrejátszik a gondokban, ezt nem 
tagadja, de a város adóssága már a válság előtt is jelentős volt. Gazdálkodó 
társaságnál ilyen gyenge gazdálkodásért kirúgás jár. A város további leépülésre 
van ítélve. A közbiztonságra 250 millió Ft van beállítva. Miért nem a 
rendőrséget támogatják ezzel az összeggel? 
A Szent László félpályás rendbetételének örül. A panelprogramra szerinte 
kevés pénz jut. Az Ady Művelődési Ház fűtésrekonstrukciója pozitív. Tavaly 
újították fel a művelődési házat, utána ömlött ki a meleg víz. 
Sportligetről és stadionról álmodtak, ehelyett Tesco áruház lesz.  
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Fodor Zoltán: A város költségvetés olyan, mint egy család költségvetése. A 
költségvetés 136. oldalon szerepel az MVK Zrt. 540 millió Ft-os támogatása. 
Ezen felháborodott. Három évvel ezelőtt Börzsei Tibor vezérigazgató úr azt 
kérte, nyomjanak igent arra, hogy 800 millió Ft-ot a cégnek, legyen bérlet és 
jegyáremelés és szűnjenek meg buszok. Akkor az volt az indok, a cég nehéz 
helyzetben van. A lakosság nem örült ennek a változásnak. Három év után 
megint támogatás kell? Megkérdezte az Avason megszűnt buszokat mikor 
állítják vissza? Igazgató úr azt mondta 3 éven belül rendbe teszi a dolgokat. 
Megkereste igazgató urat decemberben levélben azzal, hogy a 31-es busz 
menjen fel az Avasra. Minden második járatot kérte, hogy felmenjen az Avasra. 
5 oldalas levelet kapott, melyben az szerepel, hogy az ötlet jó, mert meg lehet 
ezzel spórolni éves szinten 8.325.193 Ft-ot. A többi oldalon azt fejti ki, hogy 
milyen jó a buszközlekedés az Avason. Nem azt kérdezte, jó-e a közlekedés a 
3. ütemben. Nem volt igazgató úr partner. Veszélyes szerinte Börzsei igazgató 
úrral neki menni egy villamos projektnek. 
 
Polgármester: Barátilag megkérdezi melyik oldalon áll képviselő úr. 
 
Fodor Zoltán: Nagyon sokan nevetnek azon, hogy a szárazelemgyűjtést 6 éve 
csinálja. Minden évben támogatták a miniszterek. Börzsei igazagtó úr ehhez 
képest elutasító volt. 
 
 
Polgármester: Az MSZP frakció nevében megköszöni, hogy ennyi mindent 
sikerült alapos ismeretek nélkül összehordani. Megadja a szót Kobold Tamás 
képviselő úrnak, aki jobban fel szokott készülni. 
 
Kobold Tamás: Igaz, amit Polgármester úr mondott, most is alaposan 
végigolvasta az előterjesztést. A költségvetés tervezet látlelet, az elmúlt 8 
esztendő hibáit is tartalmazza. A jelenlegi városvezetés a hitelfelvételt és a 
költségek leépítését ismeri a városvezetés. Van más út is. A jövedelmet is lehet 
fokozni, forrásteremtő városgazdálkodást kell teremteni. Az eladósodáshoz a 
városvezetés költekezési kedve is hozzájárul. A munkanélküliség fokozódik. A 
megvalósuló fejlesztések, beruházások nem termelnek jövedelmet, de újabb 
költségeket indukálnak. 2003. óta mennyi hitelt vett fel a város és ennek mennyi 
a kamatrésze? 2009. végéig 21,9 milliárd Ft hitelt vettek fel és további 7 
milliárdra kötelezték el magukat 2010-re. 43,4 milliárd a hitel a kamatterhekkel 
együtt. 725 millió Ft hitelt 3,4 milliárd Ft kamatot fizettek eddig ki. Az egy főre 
eső adósság 232.000 Ft. A 2002. évihez képest ez az összeg a nyolcszorosára 
nőtt. A negatív tendenciákért nem lehet csak a világválságot okolni, a negatív 
várospolitika is komolyon hozzájárult a mai helyzethez. A hitel átütemezés 750 
millió Ft-ba került. A miskolci polgárok 2008-ban 30 milliárd Ft személyi 
jövedelemadót fizettek be. Az illetékből 1,7 milliárd Ft jött be. Ha ez a pénz a 
városban maradt volna, nem lett volna szükség hitelre.  
 
Dr. Szinay Attila: Kéri, ne fedjék meg Fodor Zoltán képviselő urat. 
Valamennyien látják, hogy vannak olyan önkormányzati cégek, amelyek a 
Közgyűlés számára is átláthatatlanul működnek. Arról tehet a városvezetés, 
hogy az ellenzék nem látja át a Holding működését. Kampányszerű 
megoldások vannak csak az MVK Zrt-nél is. Annak idején az ellenzék tiltakozott 
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a 21-es busz útvonal lerövidítése ellen. Akkor nem hallgattak rájuk. Most, hogy 
kampány van, siker lépésként elkönyvelve az MVK visszaállította a 21-es buszt. 
A Fidesz frakció nyújtott be módosítókat, melyeket ismertet. Szerinte a 800. 
éves ünnepség felesleges, hiszen a város nem 800 éves. Az erre szánt forrást 
lehetne másra fordítani. A diósgyőri sportliget ügye 2004. óta fekete doboz 
jellegű történet. Kéri, a város készítsen átfogó fejlesztési tervet.  
 
Dr. Simon Gábor: A Közgyűlés munkája kötött műfaj. Polgármester úr, mint 
előterjesztő kiküldte az anyagot. Aki nem ért ezzel egyet, lehetősége van 
módosító indítvány benyújtására. Az ellenzék részéről érkezett javaslatok a 
költségvetést érdemben nem befolyásolja. Idén 10,7 milliárd Ft-ot költenek 
beruházásra, s ezzel párhuzamosan felvesznek 4,7 milliárd Ft hitelt, ami 
döntően beruházási hitel. Sem tavaly, sem tavaly előtt nem kellett működési 
hitelt felvenniük. A város nagy volumenű útrekonstrukcióra 4,5 milliárd Ft-ot 
fordított. Ugyanígy elmondható, hogy költöttek játszóterekre, 
parkrekonstrukcióra, autóbuszvárókra, vízrendezésre, buszvásárlásra, 
gázvezeték kiépítésre. A látványberuházások közé sorolja valószínű az 
ellenzék az egészségügyi feladatokra elköltött több mint 1 milliárd Ft-ot is. A 
panelprogramot, a megújuló oktatási intézményeket említi. Az önkormányzat 
eddig minden 1Ft-hoz 5 Ft-ot szerzett elsősorban pályázati úton. A kérdés, 
megérte-e a 112 milliárd Ft fejlesztés? 
 

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

Kobold Tamás: Dr. Simon Gábor képviselő urat bikkfafejűnek minősíti. 
Többször elmondta, forrásteremtéssel is kellett volna az elmúlt 8 évben 
foglalkozni. Azt is meg lehetett volna vizsgálni, hogyan lehet az önkormányzati 
forrásokat úgy növelni, hogy nem az államtól szívják el a pénzt. Az MSZP 
ehhez képest azt hangoztatja a lakosságnak, nincs más megoldás a hitelen 
kívül. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Kéri, mivel az előterjesztést ő írta, ő is szeretne reagálni. 
 
Lenártek András: Az tény, hogy a költségvetés rossz, ahogy az elmúlt éveké is 
az volt. Az is tény, hogy magas az adósságállomány. Erről nem az ellenzék 
tehet. Kobold Tamás képviselő úr által előadott megoldási javaslatokat a Fidesz 
is támogatta. A beruházások későbbi működésre tett hatását is vizsgálni kell. 3 
milliárd Ft-tal kevesebb támogatást szavaztak meg Miskolcnak, amikor az 
országgyűlési képviselők megnyomták az igen gombot az ország 
költségvetésére. 
 
Dr. Simon Gábor: Nem értette, mit mondott rá Kobold Tamás képviselő úr. A 
Közgyűlésben kialakult egy rossz gyakorlat, miszerint ha elhangzik egy 
képviselő neve, azt úgy értelmezik, hogy az személyes megtámadtatás.  
 
Polgármester: 20 éve ez a gyakorlat, talán nem most kellene elkezdeni 
megváltoztatni ezt az eljárást. 
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Nyírő Pál: A költségvetést a közbiztonság oldaláról közelíti. 2002-ben nem sok 
javaslat és jelentkező volt ezen a területen. Ilyen költségvetési sarokszámok 
mellett minden évben tudták a közbiztonsági feladatokat támogatni. A 
városőrséget és a településőrséget a kényszer szülte. A közbiztonsági pontok 
nagy előrelépések. Az előterjesztői módosító indítványt pozitívan értékeli.  
 
Kobold Tamás: Azt mondta Dr. Simon Gábornak, hogy bikkfafejű, ami azt 
jelenti, hogy képtelen valaki felfogni, amit mondanak neki. A forrásteremtésről 
nem esett szó, ezt kifogásolta.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Az egészségügyi feladatokra 1 
milliárd Ft-ot fordítottak. Az oktatási feladatokra pedig 1,5 milliárd Ft-ot. Miskolc 
városának nem voltak olyan területei, mint Nyíregyházának annak idején. Így a 
városnak vásárolnia kellett ilyen ingatlanokat. A város közvéleménye nem 
feltétlenül látványberuházásoknak minősíti a fejlesztéseket. Régi nagy álom volt 
például, hogy legyen Miskolcon uszoda. Az útrekonstrukciók jelentősek voltak, 
a BOSCH 2. utat és a Sajószigeti utat emeli ki. A rendőrség ma bármikor 
elvezényelhető. Az önkormányzati rendőrséget és a serif pozícióját létre kell 
hozni. Sajnos BAZ megye az egyik lepusztultabb területek egyikévé vált azáltal, 
hogy megindult egy bevándorlás a városokba. A rendes emberek nyugalmát 
akarják biztosítani. Ezt szolgálja az elfogadásra kerülő együttélési kódex is. A 
készenléti század sokat fog jelenteni, de azt látni kell, minden ilyen megoldás 
pénzbe kerül. Annak idején hatalmas területeket vásároltak fel más városok, 
amikor Miskolc nem. Miskolc a városi televízió hálózatát elkótyavetyélte annak 
idején, amit Győr 3 milliárd Ft-ért értékesített. A Zöld Nyíl projekt nem 
önfényezés, azt is meg kell látni, hogy a villamos pálya milyen rossz állapotban 
van. Lehet persze kérdezni, miért nem troli? Azonban annak is vannak 
költségei, de erről már nem beszélnek. A tömegközlekedés a 200.000 fős 
városra lett kitalálva, ezért kellett a visszalépés. A kórház az egyik időzített 
bombája a költségvetésnek. A finanszírozással van gond. Ebben ő is hibás, ma 
már nem szavazná meg a költségvetést. Az egészségügy államosításával 
egyetért, de az oktatási rendszer államosítását is támogatja.  
Nagyon nehéz költségvetési év elé néznek, ezzel tisztában van.  
 
3. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat vagyonának 

meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési 
és tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, 
valamint a vagyon-kimutatási rendszer 
kialakításáról szóló – többször módosított - 
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet, valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló – többször módosított - 
7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az előterjesztés elsődlegesen az önkormányzat rendeletei 
között fennálló, és törvényességi szempontból aggályos ellentmondásokat 
kívánja feloldani, ezen túl a javaslat elfogadása a hatályos jogszabályi 
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előírásoknak való pontos megfelelést és a szabályozás racionalizálását is 
eredményezi.  
A javaslat szerint a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság és a Polgármester 
legfőbb szervként történő döntései kerülnek összhangba a gazdasági 
társaságokról szóló törvény szabályaival, ezzel egyidejűleg szükséges az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a Vagyonrendelet által 
már tisztázott hatásköröket hatályon kívül helyezni.  A hatályon kívül helyezésre 
azért van szükség, mert törvényességi szempontból vitathatóak az 
ellentmondásos rendelkezések. A párhuzamos szabályok kiiktatásával az 
Önkormányzat gazdasági társaságokra alkalmazandó rendelkezései egy 
helyen, a Vagyonrendeletben kerülnének összefoglalásra.  
Az előterjesztés egyúttal kisebb, más tárgykört érintő rendeletmódosításokra is 
javaslatot tesz, úgy, mint a forgalomképtelen vagyonelemek átminősítése a 
Vagyonrendeletben, és a polgármesteri, valamint települési képviselői eskü 
szövege az SZMSZ-ben.   Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Gazdasági Bizottság 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Dr. Szinay Attila: Tájékoztatja a testületet, hogy a Fidesz frakció nevében 
módosító indítványt nyújtott be. A tervezet szerint az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ügyvezetőinek díjazása polgármesteri hatáskör. 
Korábban már igyekezett rávilágítani arra, hogy a Gt. értelmében a Kft. vezetős 
tisztségviselőjének díjazása a legfőbb szerv hatásköre. Jogi bizottságon ez a 
két megközelítés csapott össze, nevezetesen, hogy a Közgyűlés az illetékes, 
vagy a Közgyűlés nevében eljáró Polgármester. Az országos botrányokat nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, ezért is javasolja a Közgyűlést, mint kontroll 
szereplőt beiktatni. 
 
Dr. Simon Gábor: Már a Jogi Bizottság ülésén is elmondta, nem ért egyet 
képviselőtársa logikájával. Egyébként kipróbált gyakorlatról van szó. 
Magyarországon több helyen ugyanígy működik a struktúra, pl. Debrecenben is. 
Ha bárki kíváncsi a javadalmazásokra, az az adott honlapon utána nézhet 
ennek. Nagyobb nyilvánosságot, mint az Internet, nem tud elképzelni. A 
miskolci Holding tagvállalatai átláthatóan működnek, a jövedelmek országos 
szinten nem nevezhetőek kiemelkedően magasnak. A Fidesz-nek az is 
vesszőparipája volt, hogy szakértők üljenek a felügyelőbizottságokban. Erre 
odafigyeltek.  
 
Dr. Szinay Attila: Jogi álláspontot ismertetett. Debrecent példaként hozni úgy, 
hogy ott igazgatósági tagot is delegálhatott az MSZP. Miskolcon a Holding 
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működését elrejti a városvezetés. Amikor arról volt szó, hogy a Közgyűlés 
nyilvánossága előtt beszámoltassák a Holdingot, akkor a városvezetés ezt a 
javaslatot leszavazta. Amikor Tasnádi Zoltán igazgatóságáról volt szó, 
2.000.000 Ft merült fel, szerencsére ennél kevesebbet állapítottak meg.  
 
Dr. Simon Gábor: A történet arról szól, hogy a Holdingnak van egy 
Javadalmazási Szabályzata. Tehát ez alapján történik a javadalmazás. 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  
 
 
4. napirend tárgya: Javaslat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 

hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 2010. 
évi pályázati feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/ szóló 
rendelet megalkotására és a 2010. évi pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester         
 
Polgármester: Az Önkormányzati Minisztérium 2009. decemberében ismét 
kiírta a hármas finanszírozású támogatási pályázatot. 
A támogatás célja: a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  
szabályozhatóságának és mérésének elérése. 
Az Önkormányzat eddig is csatlakozott ehhez a programhoz. Az eddigi, 2008- 
és 2009 évi pályázatokon 53 pályázat keretében 3112 lakás 
fűtéskorszerűsítését támogatták, mintegy 73 MFt-tal. 
Az előterjesztés alapján javasolja, hogy ismét csatlakozzanak a programhoz, 25 
MFt támogatási keretösszeg biztosításával, az igényelhető önkormányzati 
támogatást pedig 20%  mértékben lakásonként legfeljebb 31.000,- Ft 
összegben javasolja meghatározni. Ez a keretösszeg mintegy 800 lakás 
fűtéskorszerűsítését biztosíthatja. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító javaslatával együtt 

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

az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: Az ÖKO program mára ismertté vált a miskolciak körében. 
A lakások energiafelhasználásának több mint a fele a fűtésre fordítódik, ezért 
fontos a korszerűsítés, ami megtakarítást eredményez. Az emberek fejében ez 
a program összekapcsolódik a panelprogrammal. Elmondja, az önkormányzati 
támogatások folyósítása a készültségi fokkal arányosan és utólag történik. Van 
olyan vállalkozói felvetés, ahol nincs is önkormányzati támogatás, mert nem is 
pályáztak. Mivel megkötött szerződésük sincs, így befogadott számla sem 
létezhet, nincs jogalapjuk csúszásról, elmaradásról beszélni. Felajánlja, hogy 
ilyen esetekben egyeztessenek, hogy tisztázhassák a félreértéseket. Az MSZP 
frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 

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

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A 
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító javaslatot az előterjesztő 
nevében befogadja. 
 
5. napirend tárgya: Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor 

kémények) felújítása támogatásának 2010. évi 
pályázati feltételeiről szóló rendelet megalkotására 
és a 2010. évi pályázathoz szükséges döntések 
meghozatalára 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az Önkormányzati Minisztérium 2009 
decemberében ismét kiírta a hármas finanszírozású támogatási pályázatot. 
A támogatás célja: az egycsatornás – termofor – gyűjtőkémények 
biztonságtechnikai megújítása. 
Az Önkormányzat eddig is csatlakozott ehhez a programhoz. Az eddigi, 2004-
2008 évi pályázatokon 51 pályázat keretében 356 kémény és 1793 lakás 
biztonságossá tételét támogatták, mintegy 135 MFt-tal. 
Az előterjesztés alapján javasolja, hogy ismét csatlakozzunk a programhoz, 
mivel városunkban összesen 2500 ilyen kémény van, 10.000 lakás bekötéssel, 
amelynek eddig alig 15%-a  vált biztonságossá. 25 MFt támogatási keretösszeg 
biztosításával, az igényelhető önkormányzati támogatást pedig az eddiginél 
magasabb, 35 %-os mértékben lakásonként legfeljebb 80.000,- Ft összegben 
javasolja meghatározni, a magasabb pályázati kedv érdekében. Ez a 
keretösszeg 300-400 lakás kéményének felújítását biztosíthatja. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság módosító javaslatával együtt 
támogatta az előterjesztés támogatását.  

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

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: Nem elsősorban energia megtakarítási céllal írták ki annak 
idején, hanem az életbiztonság fokozása érdekében. Bízik benne a nagyobb 
támogatási összeg a pályázási kedvet is meghozza. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás 

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

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és kifizetésének 
szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését.   
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az elmúlt két évben nem kellett ezzel a 
témával foglalkozni. Most a közoktatási törvény módosítása teszi aktuálissá a 
napirendet. A fenntartó meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, 
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a kérhető költségtérítés és tandíj szabályait, valamint a szociális alapon adható 
kedvezmények kereteit. 2010. szeptember 1-jével a térítési díj felső határa 
emelkedik. Az első szakma megszerzése ingyenes, a második szakma 
megszerzéséért már fizetni kell. A harmadik szakma már tandíjhoz kötött. A 
művészeti oktatásban más a helyzet, itt ugyanis az első képzés térítési díj 
köteles,  a második képzés tandíjköteles.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a közösségi együttélés szabályairól, a 

lakóépületek házirendjéről szóló rendelet és a Városi 
Együttélési Kódex megalkotására  

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A gazdasági, társadalmi változások, a 
közbiztonsági helyzet alakulása újabb és újabb kihívások elé állítják az 
önkormányzatokat. A lakosság joggal várja el, hogy a bűnmegelőzés, a 
közterületek rendje és tisztasága, a személy- és vagyonvédelem érdekében 
helyi szinten is tegyünk lépéseket. 
Az elmúlt években a rendvédelmi szervek megerősítésén túl több olyan 
rendelet is született, amelyek ezen célokat hívatottak szolgálni. Ide sorolhatók a 
közterületek rendjéről és használatáról, a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységről, az állattartás helyi szabályairól szóló 
rendeleteink, de közvetetten ide tartozik a közelmúltban megalkotott, a 
lakcímbejelentés helyi szabályait rögzítő rendelet is. 
 A megkezdett folyamat részeként most egy újabb, a közösségi együttéléshez 
napjainkban nélkülözhetetlen szabályokat tartalmazó rendelet megalkotására 
tesznek javaslatot, ami a lakóépületekben előforduló együttélési szabályokat 
sértő magatartásokkal szembeni hatósági fellépést és intézkedést teszi majd 
lehetővé. 
Olyan együttélési szabályokat emelnek tehát rendeleti szintre, melyek betartása 
íratlanul is elvárható lenne, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy számos a 
lakóközösségek életét megkeserítő probléma csak így oldható, illetve előzhető 
meg.   
Emellett fontosnak tartják, hogy mindazon központi és helyi rendeletbe foglalt 
előírás, - amely a város polgárainak a közösségi együttéléshez szükséges 
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jogait, kötelezettségeit, valamint a szankciókat is rögzíti  - egy helyen egy ún. 
Városi Együttélési Kódex formájában megjelenjen és mindenki számára 
elérhető és megismerhető legyen.  
A Kódex hozzájárulhat az egyének és lakóközösségek érdekeinek 
érvényesítéséhez, segítséget nyújthat a problémák gyors megoldásához, a 
rendvédelmi és a jogalkalmazó szervek munkájához.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 6 igen, 0 nem 

és 2 tartózkodó szavazattal  támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztést pozitívan 
értékeli. Az elmúlt év történései is azt támasztják alá, hogy Miskolc speciális 
helyzetű nagyváros. A településőrség munkájáról pozitív a visszajelzés, 
ugyanez a városőrségről is elmondható ez. A közbiztonsági pontok is erősítik a 
bűnmegelőzés hatékonyságát. A polgárőrség folyamatosan bővül. Megköszöni 
Dr. Kovács László képviselő úr közreműködését a képviselői illetékességi 
területén a polgárőrség megszervezésében. Miskolcnak szüksége van arra, 
hogy a szabályokat rendeletben is rögzítsék. A városi alkotmány egyértelműen 
rögzíti a lakók jogait és kötelességeit.  A vagyonvédelem szerves részét képezi 
a bűnmegelőzési stratégiának. A lakók nyugalma és az épületek 
rendeltetésszerű használata kiemelkedő fontossággal bír. Az elmúlt időben 
együttműködési megállapodást kötöttek a Vám- és Pénzügyőrséggel is. Az 
együttélési kódex önmagában kevés, ezért kési a lakosságot, hogy 
észrevételeiket tegyék meg annak érdekében, hogy a végrehajtás hatékony 
legyen. Az MSZP frakció támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A Fidesz frakció 
megszavazza majd az előterjesztés elfogadását, de azért a városvezetés ne 
áltassa magát. A városlakókat elsősorban a közterületen elkövetett erőszakos 
cselekmények, valamint a házakban tanúsított zavaró, erőszakos magatartású 
emberek, embercsoportok zavarják. Ahhoz, hogy javuljon a bűnüldözés ahhoz 
több munkahelyre, jobb oktatásra és nyugalomra is van szükség. Ezeken a 
problémákon a kódex nem segít. A kódex egy része csupán 
jogszabálygyűjtemény. A közösséget irritáló cselekmények jó részét a 
szabálysértésről szóló törvény bünteti. A baj ott van, hogy nincs számonkérés. 
A cselekmények üldözéséért felelős szerveket kell megerősíteni. Szerinte csak 
erős rendőrséggel lehet fellépni hatékonyan. Az együttélési kódexet 
kampányfogásnak tartja.  

 
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
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Cseh László: A kódex elfogadása a közbiztonság és az életminőség javulását 
szolgálja. A polgárőrségről szóló törvény módosítása új lehetőségeket adott. 
Olyan akciókban is részt vehetnek, amelyekben eddig nem volt lehetőségük. 
Céljuk az Avas, a Bábonyi bérc, a Vasgyári és a Búza téri piac, valamint 
Lyukóvölgy visszafoglalása.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az elmúlt fél évben több olyan döntést hoztak, 
amelyek a közbiztonság javítását szolgálja. Ide sorolja a Rendészeti Központ 
felállítását. Céljuk, hogy minden miskolci bizalommal forduljon panaszával az 
illetékes szervekhez, akár a diszpécserszolgálaton keresztül. A településőrök 
hozzájárultak például sok helyen az illegális szemétlerakók felszámolásához is.  
 
Kovács Józsefné: Az előterjesztést pozitívan értékeli. Miskolcon az emberek 
egy része családi házban él, de igen sokan élnek bérházban, társasházban. 
Nem minden társasház rendelkezik házirenddel. Eddig szabálysértési eljárásra 
volt lehetőség a szabályokat be nem tartók ellen. Fontosnak tartja az állattartás 
szabályozását. Az erkélyen tartott állatok rengeteg problémát okoznak, 
akárcsak a köztéri galambok etetése. Egyáltalán nem ért egyet Dr. Szinay Attila 
képviselő úrral, ez az előterjesztés nem kampányfogás.  
 
Tavaszi Zsolt: A településőrség áttételes következményeit érzékeli. Ott romlott 
a helyzet, amelyek a pontoktól távol esnek. Ezt a jelenséget a 10. 
választókerületből is jelezték, a betörések száma nőtt. A guberálás olyan 
szinten zajlik, hogy kiborítják a kukákat. A Perczel Mór térsége gócpont.  
 
Dr. Tompa Sándor: A napirend a közbiztonsággal foglalkozó fórummá kezd 
válni. Az együttélés formáit szabályozó kódexet meg kell alkotni. Az Interneten 
is elérhető lesz a kódex. A betartatással foglalkozó szerveknek is alaposan meg 
kell ismerniük ezt az anyagot, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a 
lakosság részére is. Fontosnak tartja a polgárőrség intézményét. A felsőhámori 
polgárőrség megalakulása után érezhető volt a közhangulat változása. Jónak 
tartaná a társasházi képviselők részére fórumokat szervezni, hogy minél 
alaposabban megismerhessék a kódexet.  
 
Nyírő Pál: Ha valami kampányfogás lenne, akkor nem sorolta volna fel azokat 
a dolgokat, amelyek a múltban történtek. A hangsúly a végrehajtáson van, ezt 
nem vitatja. Igaz, erős rendőrség kellene. Olyan törvények kellenének, amelyek 
megszüntetnék azt, hogy a tisztességes embereknek kelljen magyarázkodni. 
Ehhez azonban 2/3-os törvénymódosításra lenne szükség. Utal arra, sokan 
megmosolyogták a polgárőrség szervezését is, de az azóta elért eredmények 
elvitathatatlanok. Tavaszi Zsolt képviselő társával közösen megtalálják majd a 
módját annak, hogyan lehet szigorítani az ellenőrzést az említett területeken. 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A jelenlegi törvények gyengék, 
ennek következtében a rendvédelmi erők elbizonytalanodtak.  A városnak 
védekeznie kell és ezt csak úgy tudja megtenni, hogy normákat fogalmaznak 
meg. A lakosság azt várja, hogy rend legyen. A közbiztonság arról szól, hogy 
sötétedés után haza tudjon menni épségben bárki Miskolcon. Ma ez nem így 
működik, mert akár a Centrum előtt leüthetik az embert. Ma egy kiskorú 
rugdalhatja a rendőrt úgy, hogy az nem tud mit tenni.  
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9. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 
jogviszonyban álló dolgozói részére adható 
juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2008. (IX. 
24.) sz. rendelet módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
2010. január 1-jétől hatályos rendelkezései következtében átalakult a 
köztisztviselők juttatásainak rendszere. A módosítások következtében 
megszűnt az alanyi jogon járó ruházati költségtérítés és az étkezési 
hozzájárulás, új juttatási formaként pedig bevezetésre került a cafetéria-juttatás. 
Cafetéria-juttatásként nyújtható többek között a korábban a szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatások közé tartozó üdülési hozzájárulás, 
iskolakezdési támogatás, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsághoz való 
hozzájárulás és az egészségpénztári tagság támogatása.  
A törvény keretei között önkormányzati rendeletben kell szabályozni a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti 
támogatásokat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2008. (IX. 
24.) számú rendelete szabályozza e juttatási formákat. Tekintettel arra, hogy a 
rendelet keretei között szabályozott üdülési hozzájárulás, iskolakezdési 
támogatás, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsághoz való hozzájárulás, 
egészségpénztári tagság támogatása a törvénymódosítás következtében 
cafetéria-juttatásként nyújthatók, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatások, szociális és kegyeleti támogatások között való szabályozásukra a 
továbbiakban nincs jogszabályi lehetőség. Ennek következtében a rendeletet 
módosítani szükséges. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sz. napirend tárgya: Önálló képviselői indítvány:  

Javaslat Berekalja Településrészi Önkormányzat 
nevének Felsőgyőr Településrészi 
Önkormányzatra történő módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Hardonyi András     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
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Dr. Hardonyi András: A téma aktualitását a levéltári kutatások és a történelmi 
adatok megismerése adta. A Berekalja elnevezés nem fedi le az érintett 
választókerület teljes egészét. A részönkormányzat testülete megtárgyalta és 
támogatta az előterjesztést.   
 
Polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező Jogi és Ügyrendi Bizottság 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány:  

Javaslat Észak-Kiliáni Településrészi 
Önkormányzat létrehozására 

 
Előterjesztő:  Dr. Tompa Sándor     
 
Polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező Jogi és Ügyrendi Bizottság 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
12. sz. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány:  

Javaslat a Petneházy Településrészi 
 Önkormányzat nevének módosítására 

 
Előterjesztő:  Tavaszi Zsolt     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Tavaszi Zsolt: Az előterjesztést a részönkormányzat címerét elkészítő 
bizottság javaslatára terjesztette be. Pozitívan értékelte, hogy a címerekről 
szóló előterjesztést levette a Közgyűlés napirendjéről.  
 
Polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező Jogi és Ügyrendi Bizottság 
álláspontjának ismertetését. 
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Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 

Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. december 17. 
napján megtartott ülésén módosította a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítését. Új szervezeti egységként megalakításra került a Városi Rendészeti 
Központ, amely a közterület-felügyeleti feladatokkal összehangoltan 2010. 
február 1. napjától a Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ, mint 
főosztály keretei között működik. A Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központot érintő helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az új szervezeti 
egység nevének átvezetése miatt szükségessé vált. A felülvizsgálattal egy 
időben az Önkormányzat valamennyi rendeletét érintően a felülvizsgálatot 
elvégeztük és a szükséges módosításokat a változások miatt átvezettük. 
 Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 

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

 
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat „Pro Urbe kitüntető díj alapítására és 

adományozására a 100 éves DVTK részére” című 
rendelet alkotására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 
adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) rendelet szerint a kitüntető 
címek és díjak átadására minden évben május 11-én, Miskolc Város Ünnepén 
kerül sor. A javaslatok előzetes elbírálása és a döntés előkészítése céljából 
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megválasztott Kuratórium 2010. február 17-én tartotta ülését. A díjra javasoltak 
között szerepelt a DVTK is, amelyet Nívó díjra terjesztettek fel, 
megalakulásának 100. évfordulója alkalmából. A kuratórium állásfoglalása 
szerint, az évforduló jelentősége miatt a Nívó díj nem megfelelő elismerés, 
ezért javaslatot tettek, egy egyszeri alkalommal átadásra kerülő Pro Urbe díj 
alapítására. 
Az évforduló alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata „Pro Urbe” 
elnevezéssel kitüntető díj alapítását és egyszeri adományozását javasolja. A díj 
alapítása rendeletalkotást igényel.  
Tekintettel arra, hogy az ünnepi Közgyűlésig a döntésnek is meg kell születnie 
az adományozásról, javaslom a Közgyűlésnek, hogy hozza meg határozatát a 
kitüntető díj adományozásáról, azzal, hogy a határozat csak a megalkotott 
rendelet hatálybalépésével együtt alkalmazandó. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag nem támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, de nem döntött. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: A Fidesz frakció támogatja az előterjesztés elfogadását. Már 
bizottsági ülésen is felmerült, mely szerv jogosult átvenni a díjat.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A felvetés jogos. A legjobb 
helye a díjnak egy sportmúzeumban lenne.  
 
15. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból 
történő kivonására  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az 1/2005.(II.10.) sz. önkormányzati rendelet szerint a 
funkcióját vesztett vagyont a funkcióvesztéssel egyidejűleg minősíteni kell, mely 
szerint a vagyontárgy az Önkormányzat törzsvagyonába vagy forgalomképes 
vagyoni körébe kerül besorolásra. 
Az ingatlanok törzsvagyonból való kivonásával az 1/2005.(II.10.) sz. 
önkormányzati rendelet 11. § előírása szerinti átminősítés történik meg, mivel 
az ingatlan eredeti funkciója módosult, és annak felhasználási kategóriája az 
Építési Szabályzatban is módosításra került. Összességében a MÉSZ által 
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szabályozott terület felhasználás kerül megvalósításra és végrehajtásra a 
törzsvagyonból történő kivonással. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
16. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervének jóváhagyására 
 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A regisztrált álláskeresőkről ma már esett szó a 
napirend előtti hozzászólások között és a költségvetés tárgyalásakor is. 
Miskolcon decemberben 6021 fő jogosult rendelkezésre állási támogatásban. 
Több mint a fele közülük 8, vagy kevesebb általános iskolai osztállyal 
rendelkezik. Cél, a munka világába visszavezetni az embereket. A 
közfoglalkoztatottak igen sok területen tevékenykednek. Probléma, hogy 
minden 5. ember alkalmatlan, vagy nem fogadta el a munkát, vagy munkába 
állás után hagyta ott a feladatot.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester vezeti. --- 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés

elfogadását. 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
17. sz. napirend tárgya:  Javaslat közszolgáltatási megállapodás 

megkötésére a Reményi Ede Kamarazenekar 
Alapítvánnyal 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 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. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
18. sz. napirend tárgya:  Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésére 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót Fedor Vilmos 
alpolgármester úrnak. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Minden évben döntenek a következő évi tanév 
tervéről. Fontosnak tartja, nem csak a szakigazgatás véleményéről van szó, 
hanem független szakértő is véleményezte az anyagot. A kisebbségek és a 
szakszervezetek is állást foglaltak. Alapvető, az egész rendszert érintő 
változásra nem kerül sor. Az óvodákban a gyermeklétszám nem csökken. 
Kettővel csökken azonban a csoportok száma. Az általános iskolákban a tanulói 
létszám még sajnos csökken. A középiskolákban csoportlétszám emelkedés 
lesz. A József Attila Általános Iskola megszűnik. Jelenleg 5 osztály tanul még 
ott. Egy osztály átkerül a Selyemréti Általános Iskolába. 47 álláshely szűnik 
meg. Ez nem mind pedagógus. 11 új álláshely létrejön az óvodatitkárok 
számára.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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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 támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Molnár Péter: Bízik abban, a következő években nem szenved több csorbát a 
miskolci oktatási rendszer. A 11 óvodatitkári státus bevezetése pozitívum. 
Sajnálatos tény, hogy a József Attila Általános Iskola elnéptelenedett. Az 
álláshelyek csökkenése szomorú esemény. Több státus nyugdíjazás miatt 
szűnik meg, de a többiek kikerülnek a munkanélküliség világába. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy a karbantartó részlegek kialakítása nem 
indokolt. Az előterjesztő javasolja az erre vonatkozó határozat visszavonását. 
Utal arra, amikor beterjesztették a karbantartó egységek kialakításáról szóló 
előterjesztést az ellenzék ellenállásába ütköztek, hiszen egy előkészítetlen 
anyagról volt szó.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A József Attila Általános Iskola megszüntetése 
nem saját akarat, a szegregáció megszüntetésére kötelezték az 
Önkormányzatot. Kevés fővel nem lenne értelme fenntartani az intézményt. 
Idén bekerül négy általános iskola alapító okiratába a futball oktatás. Ezt 
szolgálják a műfüves pályák. A labdarúgó akadémiának nincs akadálya. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének. 
 
Horváth József: Annak idején ők kezdeményezték a lépcsőzetes 
megszűntetést. Kéri az áthelyezésre kerülő osztály tanulóinak zökkenőmentes 
beilleszkedését biztosítsák.   
 
 
19. sz. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását. 

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

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
20. sz. napirend tárgya:  Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 

benyújtására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
21. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
TÁMOP-3.2.4/09/01 című pályázat benyújtására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előző érdekeltségi pályázatoknál nem szólt 
hozzá. A mostani előterjesztés nagyobb összegről szól, 40 millió Ft-ot nyerhet a 
Miskolci Könyvtár. Négy szervezet által létrehozott konzorcium pályázik.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: 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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
22. sz. napirend tárgya:  Javaslat a „Miskolc város bora” cím alapítására 

hozott, módosított közgyűlési határozat 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Néhány évvel ezelőtt döntött a testület arról, 
hogy megalapítja Miskolc város bora címét. Kétévente borverseny keretében 
döntenek a címről. Eddig két borról döntöttek, egy fehér és egy vörös borról. 
Idén egy bor lehet Miskolc város bora.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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23. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. 
évi ingatlangazdálkodási tervére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Bérleményszolgáltatás 
A bérleménydíj előírás megállapításánál a lakbéreket az önkormányzati 
rendelettel összhangban állapította meg az előterjesztés az övezeti 
besorolásnak megfelelően, a lakásoknál átlagosan 4,61 %-os emeléssel. A 
közületi bérleményeknél a szerződés szerinti emelések, illetve az ez év végéig 
fennálló FPP kedvezmény mértéke befolyásolja az elérhető bevételeket. Pozitív  
elmozdulás, hogy a BELVISZ helyiségei visszavételre kerültek, és újra bérbe-
adhatóak.  
Ezen tényezők alapján a 2010. évi tárgyévi bérleti díj bevétel 1.875 MFt-ra 
tervezhető 
A normatív kiadási tételek ebben az évben sem emelkednek, továbbá a 
karbantartási kiadások szinten tartásával biztosítható hosszútávon az 
ingatlangazdálkodásban keletkezett forráshiány mérséklése. 
Lakásalap 
Mivel a lakásalap költségvetési forrásból történő feltöltése nem volt 
megvalósítható, a lakásalap pénzügyi egyensúlyának helyreállítása érdekében 
ismét szükség van az értékesítési kör kiterjesztésére, a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú épületek részértékesítésének megnyitásával.  
A Debreceni Márton tér Kollégium lakásalapból történő fejlesztése, a Lakásalap 
túlzott mértékű terhelése miatt elvetésre került. 
Ingatlanforgalmazás 
A 2010 évi költségvetés egyensúlyának biztosításához új költségvetési 
befizetési kötelezettség előírására 571,4 MFt értékben került sor, az áthúzódó 
előirányzatokon túl. A halmozott előirányzatok teljesülése esetén is további 
értékesítésre lenne szükség, a korábbi közgyűlési döntések alapján 2010 évben 
esedékes kötelezettség-vállalások - iparterület opciózás, IVS I. ütem önrész - 
fedezetének biztosításához. Ilyen nagyságrendű értékesítésre egy éven belül, a 
jelenlegi gazdasági helyzetet és a forgalomképes ingatlanvagyon összetételét 
figyelembe véve nincs reális esély, újabb előfinanszírozások kialakulása 
várható. Az előfinanszírozások volumenének csökkentése érdekében az 
értékesítés körét ki kell terjeszteni, továbbá a korábban elvetett ingatlanokat be 
kell vonni az értékesítés körébe. 
A Miskolc Holding Zrt. igazgatósága 2010. január 1-jei hatállyal a MIK Zrt, 
ingatlan-vagyonnyilvántartási, ingatlanforgalmazási és városfejlesztési 
feladatokat ellátó Városfejlesztési divízióját integrálta a Holding 
munkaszervezetébe. Ezt a változást át kell vezetni a MIK Zrt megbízási 
szerződésén, az érintett feladatokhoz kapcsolódó szerződéses elemek MIK Zrt 
megbízási szerződésből történő kiemelésével, illetve ugyanezen feladatok 
ellátására vonatkozóan változatlan peremfeltételek mellett, önálló megbízási 
szerződés megkötése szükséges a Miskolc Holding Zrt-vel. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

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

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

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

 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztés az 
ingatlangazdálkodási terv címet viseli. Sokkal hitelesebb lett volna Miskolc 
város kincseskamrájának tervszerű kirámolása címet adni. Az szerepel az 
anyagban, hogy a tehermentes kiajánlató ingatlanok köre lecsökkent, vagyis a 
kincseskamra kiürült. A bérlakás állomány azon körére is kiterjesztik az 
értékesítést, ami eddig tabu volt. Az üzlethelyiségekre is rá- rápillant a 
városvezetés. Ez azért nem jó irány, mert így hosszú távú bevételtől eshet el az 
önkormányzat. Az ingatlanvagyon tehát egyre kisebb. 2009. december 31-i 
állapot szerint 2 milliárd 235 millió Ft folyóhitellel rendelkezik az 
ingatlangazdálkodó cég. 3,7 milliárd Ft értékben kötvényt bocsátottak ki. Annak 
idején a Fidesz frakció jelezte, ezeket bizony egyszer vissza kell fizetni. 
Jelenleg 1,2 milliárd Ft fedezet van a 3,7 milliárd Ft-tal szemben. 2010. évi 
ingatlangazdálkodási tervben az szerepel, hogy a pluszban megjelenő feladatok 
teljesítéséhez 2 milliárd Ft értékben kellene vagyont értékesítenie a MIK Zrt-
nek. Korrekt módon azonban kimondja azt is az anyag, hogy ez egy év alatt 
lehetetlen, teljesíthetetlen. A Mik Zrt-t nem lehet külön kezelni, hiszen a tételek 
a város költségvetését is befolyásolják. A Fidesz frakció nem támogatja az 
előterjesztés elfogadását. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Halmai 
Gyulának. 
 
Dr. Halmai Gyula: Megköszöni Juga György képviselő úrnak, hogy elismerte 
korrekt az előterjesztés. A cégcsoport mindig alárendelte a saját üzleti 
elképzeléseit az önkormányzat stratégiájának. Miskolcnak ma 18 milliárd Ft 
nyilvántartási értékű ingatlanvagyona van. Abból kellett kiindulni, hogy a 
fejlesztésekhez mennyi önerőre van szükség. Azok a belvárosi ingatlanok 
továbbra sem értékesíthetőek, amelyek az egyik kötvény fedezetét is 
biztosítják. A lakásoknál a panelprogram önerejének biztosítása és a II. kötvény 
önerejének biztosítása indokolja az értékesítést. Céljuk a fokozatos értékesítés. 
A közel 2 milliárdos folyószámla hitelállomány az egész cégcsoport számára 
jelentős feladatokat ír elő. A I. kötvény fedezetét az FPP-s bérlemények 
többletbevétele biztosítja. 2013-ban jár le a 3,7 milliárd Ft-os kötvény. Olyan 
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területeket, nagyobb értékű ingatlanokat is be kellesz vonni az értékesítés 
körébe. Ha a 2 milliárd Ft év végéig nem realizálódik, akkor átütemezésre lesz 
szükség.  
 
24. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Dr. Kemény Dénes uszoda melletti 

terület értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Egyetemvárosban, a közelmúltban átadásra került Kemény 
Dénes uszoda mellett található, az önkormányzat tulajdonában álló szabad 
terület versenytárgyalás útján, fejlesztési kötelezettséggel történő 
értékesítésére tesz javaslatot az előterjesztésben.  
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Az előterjesztői módosító indítvány a bizottsági ülésen általa tett 
javaslat szerint készült. Elengedhetetlen, hogy meghatározzák milyen típusú 
fejlesztés valósuljon meg a területen. A nanotechnológiával kapcsolatos, a 
Gyermekváros területére vonatkozó fejlesztések hogy állnak? A mostani terület 
kiajánlása segíthet-e ezen a projekten? 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Dr. Halmai 
Gyulának. 
 
Dr. Halmai Gyula: Pozitív hír, hogy a cég 4,4 milliárd Ft-os támogatást nyert 
arra, hogy Miskolcon 10.000 m2-es kutatás-fejlesztési infrastruktúrát valósítson 
meg. A pályázat összeállítása előtt már ismertté vált, hogy párhuzamosan 
zajlott egy szociális szakmai projekt azzal a céllal, hogy a Gyermekváros 
magasabb szintű elhelyezése érdekében egy TIOP-os pályázat benyújtásra 
kerül. Erről közgyűlési döntés is született. Időközben kiderült azonban, hogy a 
TIOP-os pályázatot nem hirdették meg. Elemi érdek, a támogatás ne vesszen 
el, keressenek más alternatív területet.  
 
Polgármester: A Gyermekváros átalakítására törvény kötelezi a várost. 
Jelenleg nem tudják megoldani a problémát, hiszen a pénzügyi feltételek nem 
adottak.  
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25. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, 
gazdasági célra hasznosítható ingatlan 
értékesítéséről 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az előterjesztésben az OBI áruház szomszédságában 
kereskedelmi-gazdasági funkciójú épületek között található ingatlan 
elidegenítésére tesz javaslatot. Tekintettel arra, hogy a telek és a 26-os főút 
között már évek óta üzemel a TESCO és az OBI áruház, vélhetően 
kereskedelmi célra sikerrel értékesíthető ez az ingatlan is, mely a lakosság 
jobb minőségű ellátását szolgálhatja a későbbiekben. 
 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
26. sz. napirend tárgya:  Javaslat egyes nem lakáscélú ingatlanok 

értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll 
a Miskolc, Árpád utca 2. szám alatt található 2 darab üzlethelyiség, valamint a 
Miskolc, Győri kapu 47-53. szám alatti helyiség, melyeket jelenleg az OTP Bank 
Nyrt. bérel.  
Az ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére tesz javaslatot 
előterjesztésemben. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Az ingatlangazdálkodási tervnél erre az előterjesztésre utalt. Évi 
20 millió Ft-nyi bérleményi díjbevételtől esik el a MIK Zrt.  Gondos gazda ezeket 
az ingatlanokat nem adja ki a kezéből. A Fidesz frakció az előterjesztés 
elfogadását nem támogatja.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
27. sz. napirend tárgya:  Javaslat Szocio-Produkt Kft. pályázatának 

benyújtása kapcsán hozott határozat 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A Közgyűlése 2009. október 29-én tartott ülésén hozzájárult 
ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásához szükséges eszközöket 
a Szocio-Produkt Kft. a Miskolc, Blaskovics u. 22 szám alatti telephelyén 
használja. 
A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak önerőt biztosítania nem kell. 
A Kft-nek van lehetősége a pályázatot 25.000E Ft vissza nem térítendő 
támogatásra benyújtani, ezért szükséges a határozat 1. pontjának a 
módosítása.  
A pályázat elnyerése után a beruházását közbeszerzési eljárás keretében 
valósítanánk meg. A beruházáshoz 2 200 E Ft-os hitelfelvétel szükséges. 
A támogatás feltétele: A pályázat kiírásának történő megfelelés. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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28. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális 
Képző Központ alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ (ÉRÁK) 
Alapító Okirata az alapítás óta többször került módosításra. A jelenlegi 
módosítást a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény rendelkezései teszik szükségessé. Az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező alapító okirat módosítására az ÉRÁK kezdeményezésére és 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által megküldött okiratminta alapján 
került sor mely figyelembe vette a jogszabályi rendelkezéseket. Az alapító okirat 
módosítás, valamint az egységes alapító okirat tervezetet a képző központ 
alapító szervei - Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat, Ózd Városi  Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata - egyeztették. A módosítások az alapító önkormányzatok 
jóváhagyását követően mennek végbe. 
A BAZ Megyei Közgyűlés az előterjesztést február 11-i ülésén megtárgyalta és 
meghozta a 14/2010. (II.11.) sz., határozatát.  
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
29. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok 
cseréjére, valamint újabb bérlőkijelölési jogok 
alapítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az önkormányzat kiemelten kezeli a közbiztonság javítását 
együttműködve a helyi és megyei rendőri szervekkel, ehhez kapcsolódik jelen 
előterjesztés. 
A 2009. szeptemberében megtartott ülésen a Közgyűlés a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésével összefüggő ingatlanvásárláshoz kapcsolódó 
feladatokról határozott.  
Az elmúlt időszakban a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság részéről igény 
mutatkozott egyrészt a meglévő üres szolgálati lakások bérlőkijelölési jogának 
cseréjére, másrészt újabb bérlőkijelölési jogok alapítására, illetve lakások 
tulajdonjogának megszerzésére.  
A már hivatkozott közgyűlési döntés alapján megszerzett üres állapotú 
ingatlanok képezhetik a rendőrséggel megkötendő megállapodások alapját, 
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ezzel is javítani kívánjuk az avasi lakótelep közbiztonságát, hogy rendőröknek 
biztosítunk lakást.  
Az előterjesztés alapján a MIK Zrt. feladatát képezi a tárgyalások lefolytatása és 
szükséges megállapodások előkészítése és végrehajtása. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

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

előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Polgármester:  A város határozott lépéseket fog tenni azokkal szemben, akik 
nem fizetik a közüzemi díjakat és ellehetetlenítik az ott élők mindennapjait. 
Keményen fel fognak lépni és a kényszerkiköltöztetés eszközével is élni fognak. 
 
 
30. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Baross Gábor u. 13-15. sz. és a Lónyai 

út 13. sz. alatti helyiség használati jogának 
rendezésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A Közgyűlés 2009. novemberében döntött arról, hogy 
hajléktalan ellátási feladatok ellátása céljából a Miskolc Baross Gábor u. 13-15. 
sz. alatt lévő, az MVK Zrt. kezelésében lévő 405 m2 nagyságú ingatlant a 
Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete részére ingyenes használatba 
adja. Döntött arról is, hogy a kezelői jogról való lemondás ellentételezéseként 
az MVK Zrt. részére csereingatlant biztosít.  
A Roméro Egyesület részére a Közgyűlés korábban már biztosított a Miskolc, 
Baross G. u. 13-15. sz. alatti épületben egy 189 m2 nagyságú helyiséget, 
azonban céljaik megvalósítása érdekében ismételten pályázni kívánnak 
(TÁMOP -3.35/A-08/1-2009-0081), és tevékenységüknek jobban megfelelne a 
Miskolc Lónyai u.13. sz. alatt lévő 124 m2 ingatlan.  
Jelen előterjesztés és határozati javaslat egyrészt az MVK Zrt. részére 
csereingatlan, valamint a Roméro Egyesület részére másik helyiség 
biztosítására tesz javaslatot.  
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
31. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2010. I. félévi 

munkatervének megállapítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag  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 módosító javaslatával együtt

egyhangúlag  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.  
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32. sz. napirend tárgya:  Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció II ütem” 
Előzetes Akcióterületi Tervére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A Belváros, mint fejlesztésre kijelölt akcióterület szerepel a 
Közgyűlés által 2008. június 26-án elfogadott Integrált Városfejlesztési 
Stratégiában. 
Mint mindannyiunk előtt ismert, a Belvárosi rehabilitáció I. ütem fejlesztései 
jelenleg már a kivitelezés szakaszában vannak.   
A Belvárosi rehabilitáció II. ütemének előkészítése hónapok óta folyik, és 
napjainkban már a tervezési tevékenység közbeszerzési eljárásai zajlanak. A 
közelmúltban került sor egy rendkívül színvonalas és tartalmában érdemi 
partnerségi fórum megtartására az akcióterület vállalkozói, civil szervezetei és 
lakossága részvételével. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Kétszer is volt alkalmuk 
egyeztetni a városvezetőkkel. Az anyag komoly átgyúráson esett át, így a 
Fidesz frakció is támogatja az elfogadását. A 2002. óta halogatott történelmi 
Avas infrastruktúrájának megújítása bekerült a projektbe. Régóta várt lépés ez. 
A belváros további területeinek megújítása is vitán felül áll. Közlekedés 
tekintetében sajnálatos, hogy az IVS I. üteméből a Rácz Gy. u. 4 sávosítása 
kimaradt. A gyenge pont is a történelmi Avasnál keresendő. A történelmi Avas 
hegyoldali rehabilitációnak akkor van értelme, ha az Avas tetőnek olyan funkciót 
tudnak adni, amiért érdemes oda ellátogatni. E tekintetben az előterjesztés elég 
gyenge. Néha a város kapkod ezen a területen is. A kulturális főváros 
pályázatban szerepelt a több tízezer éves régészeti lelet bemutatása is. A két 
ével ezelőtti, élő elképzeléseket nem érti, miért mellőzték. Ha nem találják ki az 
Avas funkció együttesét, akkor elhagyatott terület marad. A Szent István tér és 
környéke fejlesztésével kapcsolatban fél éve feltett kérdésére azt a választ 
kapta, nincs idő tervpályázat kiírására. Azóta zajlanak a közbeszerzések, 
amelyek nem teszik lehetővé azt a minőséget, mint egy tervpályázat. Lett volna 
lehetőség a tervpályázat kiírására. Luxusnak tartja, hogy az IVS-re kapott 
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hatalmas forrást nem jól strukturálja a városvezetés. A 2 milliárd Ft-os 
Városháza megújítás egyik fele mindenképpen indokolatlan. A belső tömbi 
fejlesztésre gondol. Értelmesebb lett volna a leendő Szent István tér üres 
telkeinek valamelyikén megvalósítani a hivatal bővítését. A magántőke 
belátható időn belül úgy tudja, nem sok pluszt tesz a projekthez. Ha jók az 
információi, akkor az Erzsébet fürdő fejlesztése megrekedt és a kilobbizott 1 
milliárd Ft-os EU-s szerződést is felbontották.  
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Viszonylag ritka az 
olyan pillanat, mint az előző konstruktív hozzászólás. Egy szakértő bizottság 
kezdte el működését a közelmúltban, mely konszenzussal foglalt állást a 
kérdésekben. A Városháza épületének kritikai észrevételeire reagálva 
elmondja, hogy ez már a múlt, ezen változtatni nem tudnak már. A II. ütem 
nagyarányú város rehabilitációs program. A történelmi Avas fejlesztései 
örvendetesek, hiszen évtizedes vágy megvalósításáról van szó. Egyetért azzal, 
hogy az Avas tetejére is attrakciót kell tervezni. Még nem késő az Avas tetőről 
külön beszélni.  
 
Csutorás Géza: Öröm mindenki számára, hogy megújul a belváros és a 
történelmi Avas is. A Kocsonyafesztivál szombati napján a Kossuth utca sarkán 
egy homlokzati elem leomlott. Szerencse, hogy nem talált el senkit a lehulló 
homlokzat darab. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Fedor Vilmos 
alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Pozitívan értékeli, hogy van olyan kérdés, 
amelyben 2002. óta egyetértés van. Nem vitatható, a belváros megújítása 
szükségszerű lépés. Két alkalommal folytattak szakmai vitát. Az Avas fejlesztés 
nem azért indul most, mert a városvezetés korábban nem akarta volna. 2003-
ban konszenzussal fogadta el a testület a történelmi Avas fejlesztését. A 
helyzetre és a lehetőségre várt a város. Örvendetes, hogy az alapkérdésekben 
egyetértés van. A történelmi Avason a mérnöki munkákat is elvégeznék. Pl. 
vízelvezetés, útrekonstrukció. Az Avas tetején megvalósítandó attrakció tárgyán 
komoly vita folyik. Abban egyetértenek a zöldek is, hogy ne építsék be, 
maradjon zöld felület. Ma nem éri meg felmenni az Avasra, ez igaz. Az 
ásatások miatt félbehagyott sétányt is befejezni szükséges. A régészeti 
feltárások bemutatásáról nem tesznek le, de jelenleg nincs rá fedezet. Meg kell 
valósítani a lepkekertet, a labirintust, a családi játszóparkot, a rózsakertet, a 
város szőlőjét és a Mesék Házát. A Kossuth utca és a Patak utca is megújul. 
Nem tud arról, hogy a magántőke hogy áll. A térfalakról is sok vita folyt, de 
amikor leültek a tervezőkkel beszélni, hasznos és konstruktív beszélgetés 
született. Egyetért Csutorás Géza képviselő úrral, a Parlamentben interpellált is 
az ügyben. Helyi szabályozásra van szükség, hiszen a magántulajdon jelenleg 
erős. Az omlásnál ott volt, szerencse, hogy nem történt nagyobb baj.  
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33. sz. napirend tárgya:  Javaslat „Miskolctapolca városrész integrált 
közterület-fejlesztése” kiemelt projektjavaslat 
Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagára 
(Első forduló) 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Tapolca, mint fejlesztésre kijelölt akcióterület szerepel a 
Közgyűlés által 2008. június 26-án elfogadott Integrált Városfejlesztési 
Stratégiában. 
A Tapolcai integrált közterület-rehabilitációs kiemelt projekt szorosan 
kapcsolódik a városrészbe tervezett idegenforgalmi, turisztikai infrastruktúra és 
szolgáltatás-fejlesztési programokhoz.  
A Tapolcai kiemelt projekt Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagát 
terjeszti a Közgyűlés elé első fordulós tárgyalásra. A közelmúltban, Tapolca 
városrészben három partnerségi fórum megrendezésére került sor / vállalkozói, 
civil, lakossági /, ahol is a résztvevők elfogadták a kijelölt fejlesztési célokat.  
2. forduló: júniusi Közgyűlés. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Ha partnerként tekintenek 
az ellenzékre, akkor az előző napirendnél tapasztalható konstruktivitás és 
egyetértés jön létre. Tapolca vonatkozásában sajnos nem történt meg az az 
előzetes egyeztetés, ami Belváros esetében megtörtént. A városvezetés 
mulasztásos lakossági érdekmellőzésben szenved, hiszen hosszú évek óta 
nem sikerül konstruktív fejlesztési irányokat találni. Több szálon kezdtek el 
fejlesztésekben gondolkodni. Egyik irány volt, hogy a Barlangfürdő mögötti 
kőbánya területén strand legyen. Ezzel párhuzamosan a régi strand területén a 
sétányos kialakítás valósulna meg teresedéssel. Egyik projekt sincs úgy 
kidolgozva, hogy engedélyezésről lenne szó. A kőbánya területe a korábbi 
fejlesztések miatt kényes területnek minősül. Ha esetleg nem sikerül itt a 
strandot megvalósítani és közben a korzót kialakítják a régi strandon, hová 
kerül a város strandja? Javasolja, alakuljon Tapolca fejlesztésére 
munkacsoport, amelyben a Fidesz is konstruktívan részt venne a helyiek 
bevonásával egyidejűleg. Vészhelyzet most nincs, hiszen az előterjesztést két 
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fordulóban tárgyalják. A mostani anyagot a városvezetés találta ki, vagy esetleg 
szakértők dolgozták ki?  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Fedor Vilmos 
alpolgármester úrnak, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Azt gondolja, az a normális, hogy párbeszédet 
folytassanak. Néha az élet úgy vitte előre a folyamatokat, hogy ha időben 
konzultálnak már előrébb járnának. Most nyílik arra lehetőség, hogy 
konkrétumokról beszéljenek. Több mint 600 millió Ft infrastrukturális 
beruházásról van szó. A kérdés, hova kerüljön ez a 630 millió Ft. A tavat kell 
rendbe tenni. Az őspark is rehabilitációra szorul. Négy teljes útfelújítást 
terveznek. Az ott élők ezeket az irányokat támogatták. A kérdés, mi lesz 
Tapolca jövőre? Erről kell a jövőben párbeszédet folytatni. Egy 
szállodatulajdonos mást akar, mint egy nyugdíjas, aki a békés környezet 
kedvéért költözött Tapolcára és megint mást akar az, aki strandról álmodik. A 
lényeg, visszafordíthatatlan lépést nem tesznek. A régi strand területéhez nem 
nyúlnak hozzá, amíg a kőbánya térségében a fejlesztés meg nem kezdődik. 
Szakértői team dolgozta ki a lehetséges elképzeléseket.  
 
Polgármester: Szünetet rendel el. 
 

--- szünet után --- 
 
 34. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 

Kollégium intézmény vezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Orosz Gyula, a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 
Kollégium intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyáról – 
nyugdíjjogosultságra hivatkozással – közalkalmazotti és intézményvezetői 
jogviszonyáról lemondott. 
A magasabb vezetői beosztást – beleértve a megbízás meghosszabbítását is – 
nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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35. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Szinva patak és mellékvízfolyásain 
keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. 
évi végrehajtásáról 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a I-4/31.097/2009. 
számú határozatával Intézkedési Tervet fogadott el a Szinva-patak és 
mellékvízfolyásain található szennyező forrásainak fokozatos felszámolása 
céljából. A Közgyűlés intézkedett a patakok vízminőség állapotának javításáról 
és az elfogadott akcióterv végrehajtásáról.   
A Közgyűlés a határozat 4. pontjában intézkedett, hogy a patakok vízminőség 
állapotáról, és az elfogadott akcióterv végrehajtásáról évente a Polgármester 
jelentésben számoljon be, ezzel összefüggésben a 2009. évi tevékenységről 
szóló Beszámolót beterjeszti. 
 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Lenártek András: Helyes döntés volt 2004-ben, amikor a Közgyűlés úgy 
döntött, hogy a szennyező forrásokat felszámolja a Szinva patak 
vonatkozásában. A fő probléma a befolyásoknak az ellenőrzése. A 
legfontosabb terület, amelyre oda kell figyelni, az elavult csatornarendszerek 
patakba történő becsatlakozásai, hiszen innen folyik be a legtöbb 
szennyeződés. Az élővilág sem tudott még teljesen regenerálódni, kis 
szennyeződés is komoly gondokat okozhat. A bükki befolyások, a rothadó 
szennyeződésekkel okoznak problémákat. A koszos hólé is szennyezi a 
patakot.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
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36. sz. napirend tárgya:  Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt megvalósításáról 2009. 
szeptember – 2010. január időszakban 

 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót Fleskó Gábor úrnak, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fleskó Gábor: A beszámoló január végével zárja tartalmi és kronológiai 
eseményeket. Ezt követően jelentős lépések történtek. Február elején az 
energiaellátás kiegészítő tervezési munkái befejeződtek és a tervek leadásra 
kerültek. Február 5-én megkötötték a Miskolci Zöld Nyíl konzorciummal a 
vállalkozói szerződést. A vállalkozó a teljesítési bankgaranciát letette és az 
előlegkérelmét benyújtotta. Villamos jármű beszerzési tenderre 5 pályázat 
érkezett. Jelenleg a hiánypótlás zajlik. PR és kommunikációs pályázatra 5 
pályázó adott ajánlatot, értékelés és hiánypótlás zajlik jelenleg. 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A villamos járművek 
beszerzésében örömteli, hogy a második tender kiírásra 4 ajánlat érkezett. 
Pozitívum, hogy a nagyok közül is pályáztak. Az első kiírást nagyon elszúrták, 
ezért nem jelentkeztek a nagy cégek. Bízik abban, lesz nyertese a pályázatnak. 
A nyilvánossággal kapcsolatos tender 1,5 éve halódik. A beérkezett 
ajánlatokból látszik, hogy bonyolult és nehezen érthető volt a kiírás. Csak 
remélni tudja, hogy ebből a csávából kimászik az értékelő bizottság. A 
legnagyobb feladat a kivitelezés. A szerződéskötés megtörtént. A munkaterület 
átadásra előkészítése folyamatban van. A diósgyőri szűkület ügyében több 
sajtónyilatkozat is történt, hogy áttervezésre kerül az eredeti elképzelés. Az 
irányító hatóság ezt akceptálta. A probléma, hogy a hatósági engedélyeztetés 
nincs lefuttatva. A másik fontos terület a belvárosi szakasz. Kereszt 
függesztékes felsővezetékek helyett oszlopra rögzített változatot gondoltak. Az 
irányító hatóság ezt a változtatást nem tudja kezelni. Miért dolgoztak akkor egy 
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évig ezeken a változtatási terveken? A teljes pályahossz megállóinak 
áttervezése is ugyanebben a cipőben jár. Sajnos az elmúlt 1,5 év állításait most 
is fenntartja, miszerint csúszásban vannak és nem kellő előkészítettség jellemzi 
a projekt műszaki megvalósulását.  
 
Dr. Simon Gábor: A mai Közgyűlési napirend tárgya: 2009. szeptemberétől 
beszámoló a Zöld nyíl projekttől. 2008. májusában lett a projekt miniszteri 
mentora. Szeptembertől mondható el, hogy a legsikeresebb szakaszába ért a 
projekt, de ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek tisztázandó kérdések. 
Tény és való, hogy vannak olyan műszaki elemek, amelyeket szeretnének 
módosítani, a legfontosabb ezek közül a diósgyőri szűkület kérdése, amelyet 
meg fognak oldani.  
 
Csutorás Géza: Mivel legközelebb csak májusban lesz Közgyűlés, nem tudnak 
ma úgy távozni az ülésteremből, hogyan fog megvalósulni a villamosvasút 
projektje.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A projekt kommunikációja, a 
tender elfogadása jó lett volna, ha hamarabb elfogadásra kerül. Addig kéri, 
hogy az organizációs feladatokat az MVK Zrt. munkatársai kommunikálják a 
városlakók irányába. A határidők betartása miatt valószínűsíthető rendkívüli 
ülés összehívása.  
 
37. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények 
energia beszerzéseire 2010-2011. évre 
vonatkozóan 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --- 
 

1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
megbízására  „A térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendszerek 
kialakítása Miskolcon” projekt 
működtetésére és projektmenedzseri 
feladatainak ellátására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az ÉMOP-4.3.2-09-2010-0001 számú, „A térségi közigazgatási 
és közszolgáltatási informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” című 
pályázat és annak hiánypótlása 2010. február 3-án, ill. 25-én benyújtásra került 
a Közreműködő Szervezethez.  
A bírálathoz szükséges helyszíni ellenőrzés 2010. március 1-jén megtörtént.  
A pályázat bírálati szakasza néhány héten belül lezárul. 
 Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Lakossági Kártya 

kedvezményezetti körének bővítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Miskolc Kártya bevezetése óta örömmel tapasztalták, hogy a 
használók köre folyamatosan bővül, a mai napon már közel 12.000 
kártyatulajdonosról beszélhetünk.  
Ugyanakkor az elmúlt nyolc hónap során számos lakossági észrevétel érkezett 
hozzájuk illetve a Rendszerüzemeltetőhöz, amely a Miskolc Kártya 
kedvezményezetti körének további bővítését szorgalmazta. Ezen igényeknek a 
teljesítése amellett, hogy komoly gesztus értékkel bír, várospolitikai 
szempontból is meghatározó, ezért javasolja a jogosultak körének kiterjesztését 
 a Miskolc agglomerációjában állandó lakcímmel rendelkező 
magánszemélyekre: az agglomerációban élő, de Miskolcon dolgozó, tanuló, 
magukat miskolcinak tekintő lakosok városhoz való kötődésének 
elismeréseként; gesztus értékkel hozzájárulva a kistérségi lakosság minőségi 
életterének megteremtéséhez, a kistérség kohéziójának erősítéséhez 
(Alsózsolca, Arnót, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, 
Sajópálfala, Szirmabesenyő, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza, Bükkszentkereszt, 
Répáshuta) 
 illetve a Miskolci Ipari Parkban telephellyel rendelkező gazdasági 
társaságok nem miskolci állandó lakos munkavállalóira: befektetőbarát 
önkormányzatként kifejezve elkötelezettségünket a MIP területére betelepült 
vállalkozások támogatásában, és azon keresztül a helyi gazdaságfejlesztésben, 
munkahelyteremtésben. 
A bővítés bevezetésére a javaslatban foglaltak szerint március közepétől 
kerülne sor. 
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A rendszert üzemeltető X-Centrum Nonprofit Kft. előkészítette a kedvezmények 
újabb bővítését is, így márciusban számos kereskedelmi egységben, a város 
immár közel 200 pontján vásárolhatnak kedvezménnyel a Miskolc Kártya 
tulajdonosok. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: A kedvezményezetti kör kibővítését a Fidesz frakció támogatja. 
Hiányolja a pénzügyi beszámolót az előterjesztésből. A hatásról is jó volna 
szakmai értékelést olvasni.   
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Egyetért képviselő úr 
felvetésével.  
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 
tőkeemelésre 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti 

Múzeumnak a TÁMOP „Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
TÁMOP-3.2.11/10/01 című pályázat 
benyújtására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közszolgáltatási megállapodás 

kötésére a Romano Teatro Kulturális 
Egyesülettel 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati intézmények 
főzőkonyháin történő menzareform 
megvalósítására 

 
Előterjesztők:  Dr. Simon Gábor, Szilágyi Gizella, Dr. Tompa 

Sándor, Cseh László, Bartha György, Hegedűs 
Andrea képviselők 

 
Polgármester: Kérdezi az előterjesztők nevében kíván-e valaki szóbeli 
kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 
 
Dr. Simon Gábor: Miskolcon több mint 20.000 étel előállítása történik az 
intézményekben. Az elmúlt két hónapban kiderült vannak teendők a területen. A 
közétkeztetés színvonalán szeretne javítani. A menzareform iránt komoly 
érdeklődés van. Ha a reformot végigcsinálják 4-5 év alatt, országos példa lehet 
a város.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólások: 
 
Juga György: A téma fontosságával egyetért. Az előterjesztésből hiányzik a 
minőségbiztosítási rendszer. E nélkül a hosszú távú siker nem garantált.  A 
határozati javaslatot is érdemes lenne kiegészíteni, hogy a Közgyűlés felkéri, 
megbízza ... és itt elakadt. Nem tudja, kit is bíznak meg, hiszen van politikai 
felelős és szakmai is az előterjesztésben. A felelős köztisztviselőt nem találta, 
pedig őt kellene megbízni a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával. A 10 
millió Ft felhasználásáról egy kimutatást szívesen látott volna.  
 

--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót 
az előterjesztők képviseletében Dr. Simon Gábor képviselő úrnak. 
 
Dr. Simon Gábor: Megköszöni a konstruktív észrevételt és a javaslattal 
egyetért, de most nem tudja a határozati javaslat kiegészítést megfogalmazni. 
Jegyző úrral egyeztetett az ügyben. A hivatalban van szakirányú végzettséggel 
rendelkező köztisztviselő. Jegyzői hatáskörben, jegyzői utasításra a munkakör 
kibővítése kivitelezhető. A pénzeszközök felhasználására javaslatot tesznek, 
majd a kuratórium ezt véleményezi. Bízik abban, lesz lehetőségük pályázni is.  

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
között létrejött ellátási szerződés 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Ellátási szerződés módosításáról van szó. 
29 fő részére szeretne a Vöröskereszt hajléktalanok otthonát létrehozni. Az 
ingatlant az önkormányzat biztosítja.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 

--- A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. --- 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. kapacitáson 

belüli ágyszámának átcsoportosítására, és a 
hospice ellátás bővítésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A bővítésre nagy igény mutatkozik. Az 
átcsoportosításra a kapacitás rendelkezésre áll.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Hardonyi András: Az Egészségügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az elfogadását. Nem profit termelő 
vállalkozásról van szó, de a gyógyítás filozófiája miatt szükséges ez az ellátási 
forma. Minden tisztelete az ott dolgozó kollegáké.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A határozati javaslatban a MISEK életének 
könnyítését szolgáló megoldásokat találnak. A felügyelő bizottság szerepét 
tovább javasolja erősíteni. Az új igazgató meg kívánja osztani a munkáltatói 
jogkört az ápolási igazgatójával.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Hardonyi András: A 40 millió Ft a jobb betegellátást szolgálja. A gépek 
amortizációja magas.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-
4.1.2./A) benyújtására a MISEK Nonprofit 
Kft. vonatkozásában 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az előterjesztés 151 rehabilitációs ágy 
komplex egységbe szervezését szolgálja.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Hardonyi András: Az Egészségügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta 
és azt elfogadásra javasolja. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
 
12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat készfizető kezesség vállalására a 

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. beszállítói faktoring 
programjához 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Dr. Simon Gábor: Ügyrendi javaslata zárt ülésen tárgyalja a testület a 
napirendet. 
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Fedor Vilmos alpolgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi 
javaslatot.  

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem, 9 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  
 

Fedor Vilmos alpolgármester: A Közgyűlés a sürgősségi előterjesztést zárt 
ülésen tárgyalja. 

--- zárt ülés után --- 
--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 

 
13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatainak 
ellátására irányuló intézmény-
fenntartói társulási megállapodás 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Beszámoló a „Diósgyőr-Lillafüred 

Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” 
ÉMOP 2.1.1/A pályázat előrehaladásáról 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Megadja a szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Olyan beruházásról van szó, amely igen régen 
indult. Lillafüred országosan is az egyik legszebb területe. A turizmusfejlesztési 
koncepciót 2003-ban fogadták el. Ekkor döntöttek arról, hogy arról, hogy a 
Diósgyőri vár és környékét, valamint Lillafüredet kiemelten kezelik. 2004-ben 
határozatban döntöttel arról, hogy térségfejlesztési programot készítsenek a 
Diósgyőri vár és környékére. Ekkor Polgármester urat felhatalmazta a testület, 
hogy polgármesteri biztost nevezzen ki. 2005-ben elfogadták a városfejlesztési 
stratégiát, ahol már nevesített akcióterületi terület lett a Diósgyőri vár és 
környéke és Lillafüred. 2008-ban a turizmusfejlesztési koncepciót is elfogadták. 
A megvalósíthatósági tanulmányokra és az építészeti tanulmányokra 
árajánlatokat kértek. A megbízást az X-Centrum kapta. Tavaly áprilisban 
tárgyalták a turizmusfejlesztési projektet, a Közgyűlés a pályázat 
támogatásához hozzájárult, valamint döntött 587 millió Ft önrész biztosításáról 
is. 2009. október 30-án a város a NORDA felé benyújtotta a pályázatot. 2010. 
február 5-én a közreműködő szervezet a pályázat befogadását igazolta. A 
pályázat tehát Pesten van.  
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Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Tompa Sándor: A projekt elemei a 2-3. oldalon kibontva megtalálhatóak. 
Prezentációval is készültek, de most ezt mellőzné. Kéri, hogy minden képviselő 
kapja kézhez ezt az anyagot. A döntés a Kormány kezében van. 
 
Juga György: Nem érti, miért került ilyen lóhalálában eléjük ez az anyag. Miért 
pár órával ezelőtt osztották ki az előterjesztést? A döntésben sem találta az 
indokolást. Ilyen fontos, kiemelt városi projektet miért kell ilyen méltatlanul 
megtárgyalni? A határozati javaslat 2. pontjában az szerepel, hogy a 2004-ben 
kinevezett polgármesteri biztos szerződését felbontják. Nem emlékszik, lett 
volna ilyen megbízás 2004-ben, de az előterjesztés sem számol be az 
előzményekről.  
 
Lenártek András: Azért merül fel ennyi kérdés, mert Fedor Vilmos 
alpolgármester úr és Dr. Tompa Sándor képviselő úr is nyitva hagyott számos 
kérdést. Ha ezekről már döntöttek, akkor most mi az új elem? A 
megvalósíthatósági tanulmány most készült el, amint hallhatták. Akkor hol van 
ez a tanulmány? Miért nem kapták meg?  
 
Dr. Tompa Sándor: Jogos kérdések hangzottak el. Tavaly októberben a 
Közgyűlés felhatalmazása alapján nyújtotta be a város a pályázatot. December 
18-án döntött az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanács, hogy nevesítésre 
javasolja a projektet. A megvalósíthatósági tanulmányt a Tanács és a NORDA 
elfogadta és továbbította a Kormány felé. A határozati javaslat 2. pontja a 
korábban megbízott projekt biztosra vonatkozik. Nyertes pályázat esetén 
teljesen más struktúrára és státuszra lesz szükség.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Csutorás Géza: A számozott utcák mögötti, a Szinva part felé néző területen 
30 garázs volt egykor, ami mára romhalmazzá vált. Kérdése, kell-e építmény 
adót fizetni romhalmaz után?  A rongálás tettesei ismeretlenek, illetve 12 
évesek, akik nem büntethetőek. Ennek ellenére a hivatal illetékes osztálya az 
egykori garázs tulajdonosait építményadó fizetésre kötelezi.  
 
Polgármester: Tipikus vis maior helyzet, amelyet képviselő úr ismertetett. A 
problémát kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül 
választ kap.  
 
Balogh Zoltán: Martin-kertvárosban is elmúlt a tél. Annak idején két táblán 
múlt, hogy Martin-telepből kertváros legyen. Orosz Lajos alpolgármester úrral 
és Fedor Vilmos alpolgármester úrral akkor egyetértett. 16 tél múlt el, történtek 
fejlemények, de úgy érzi nem tettek eleget a városrészért. Sok fiatal költözik a 
területre, de a környezet nem fejlődik eléggé dinamikusan. A közlekedési 
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gondokat, a járdák kevés számát és a tisztaság hiányát említi. A Berzsenyi 
Dániel utca és a Forgács utca vízmentesítésének igényéről már több ízben 
szólt. A Barkóczi, a Laborc és a Lajta utcák kátyúzása nem fejeződött be. A 
Lachner, a Zagyva, a Kapos és a Sík utcák végig kátyúzásra szorulnak. A 
Bodrog utca, a Martin Károly, a Tóth Pál stb. utcák ugyanezzel a problémával 
küzdenek. A Velence utca felújítását, a Temes utca meghosszabbítását említi. 
A Visó köz, ahol új telep épült, a többmilliós házak falai feláznak esőzésekkor. A 
3A-s busznak a Berzsenyi Dániel utca végéig kellene járnia. A Kisfaludy utca 
forgalmának csökkentése sürgető probléma.   
 
Polgármester: A problémák többsége ismert, de a város anyagi lehetőségeitől 
függ megoldásuk. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
Doszpoly Orsolya: Az önerős beruházások támogatásával kapcsolatban 
kérdez. 14 éve húzódik a Csemetekert utca útburkolatának bekötő része. 
Nagyon sokan használják ezt az útszakaszt, a telkekre is itt járnak fel. Az 
önerős nyilatkozatot még 1996-ban megtették az ott élők. Kérdése, mi alapján 
rangsorolják, kik kapnak utat és kik nem. 
A Pöltenberg Ernő utca szennyvízelvezetésével kapcsolatban az ott élők 
Polgármester úrnak is írtak már. A vezetéket csak meg kellene toldani, ilyen 
egyszerű lenne a megoldás.  
 
Polgármester: Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ 
kap.  
 
Kovács Józsefné: Többször megkérdezte már és választ is kapott, de még 
mindig nem egyértelmű a helyzet.  
A Szondi utcában van még körülbelül 20 olyan lakás, amelyek az elavult telep 
kategóriába tartoznak. Mikor lesznek ezek a lakások felszámolva? A környéken 
rengeteg a törmelék. A terület egy részét egy befektető megvette, de a Szondi 
utca, Tüzér utca és a Buzogány utcával szembeni területről van szó. Kéri, hogy 
legalább innen a törmeléket szállítsák el. Mikor szabadul fel az ingatlan abban 
az értelemben, hogy értékesíthetővé váljon? 
 
Polgármester: A város arra vállalt kötelezettséget, hogy felszámolja a Szondi 
telepet. Képviselő asszony felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap.  
 
 
 

-- zárt ülés után --- 
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Az előterjesztésekről történő tételes szavazás következik: 
 
 

1. napirend tárgya: Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetés 
előirányzatainak 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, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
1/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2009. évi 
költség-vetéséről szóló 
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

2. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének koncepciójára 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és három 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
A két előterjesztői módosítón kívül több módosító indítvány is érkezett. (Az 
előterjesztői módosító indítványok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványát 
előterjesztőiként befogadja, így erről külön szavazni nem kell. 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság indítványa:  
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a „Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
működési kiadásai és tartalékai feladatonként” című 4/b. számú mellékletében 
az „Egyéb szociális feladatok” fejezetben a Szépkorúak Háza működési 
hozzájárulását az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
 
Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Szépkorúak Háza Kht. felé 
tőke visszapótlásra pótbefizetés: 40 000 ezer Ft. 

 
Polgármester: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően először az 
előirányzatokat érintő módosító indítványokról, majd a rendelet-tervezetet 
érintő javaslatokról döntenek.  
Sebestyén László képviselő úr módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
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Sebestyén László képviselő úr módosító indítványa: 
Kiadás (Beruházási, felújítási feladatok kiegészítése): 

 
Útépítések, szilárd burkolatú aszfalt útépítések 

 
 Estike út 32-től 46 számig     -140 fm hossz 
 Cserhát út 25-től 45 számig    -230 fm hossz 
 Csermely út 53-tól Pintes utcáig    -30 fm hossz   
 Bandzsalgó dűlő végig     -170 fm hossz 
 Sólyom út Balázs diák út összekötés   -90 fm hossz 
 Árok út körforgalomtól Pece hídig   -20 fm hossz 
 Muskátli út teljes hosszon     -200 fm hossz  
 Közdomb út – Margittai utca összekötő   -250 fm hossz 
 Napfürdő út Pece híd közti aszfaltjavítás  -50 fm hossz 
 Napfürdő út 1 db gépkocsi kitérő építése 
 Pintes utca ( Árok utcától ) teljes hosszon  -200 fm hossz 
 Árok utca buszforduló építése 

Összesen:         -1.380 fm hossz 
Költsége:         55 MFt.- 
 
Forrás: „800 éves a város” évforduló rendezvényei (07108319 kód) 20 M Ft 
………...MIKOM Nonprofit Kft működési támogatása (07108200 kód) 10 M Ft 
               MIBERSZOLG Kft működési támogatás (0114001 kód)  5 M Ft 
               Forgalomtechnika (01101105 kód)     5 M Ft 
               Szökőkutak üzemeltetése (01101426 kód)    5 M Ft 
               Parkgondozás (01101300 kód)     10 M Ft 

 
A Közgyűlés 12 igen, 27 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László 
képviselő úr 1. sz. módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László képviselő úr 1. sz. 
módosító indítványa: 

 
Kiadás (Beruházási, feladatok kiegészítése): 
Egészségügyi funkció 
Miskolc Báthory sor 2. szám alá orvosi rendelő visszaköltöztetése 10 M Ft 
Forrás:  
„800 éves a város” évforduló rendezvényei (07108319 kód)  5 M Ft 
Általános tartalék (11105001 kód)      5 M Ft 
 

A Közgyűlés 14 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 
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 Polgármester: Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László 
képviselő úr 2. sz. módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László képviselő úr 2. sz. 
módosító indítványa: 

 
Kiadás 
Átfogó fejlesztési és hasznosítási koncepció elkészítése a Diósgyőri 
Sportligetre 

2 M Ft 
Forrás: 
DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése 
(08107126 kód) 

          2 M Ft 
 
 

A Közgyűlés 13 igen, 26 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László 
képviselő úr 3. sz. módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr és Sebestyén László képviselő úr 3. sz. 
módosító indítványa: 
 
Kiadás 
A közbiztonsági és rendvédelmi feladatok fejezettel kapcsolatban általában 
javasoljuk a Polgármesteri Hivatal hatósági jogkörrel felruházott közterület 
felügyeletének a megerősítését a többletjogosítványokkal nem rendelkező 
gazdasági társaság helyett, így 0111112 és a 0111113 kóddal ellátott feladatok 
terhére 10 M Ft átcsoportosítását javasoljuk a Polgármesteri Hivatal működési 
kiadásain belül. 
 

A Közgyűlés 13 igen, 26 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
 
 
Polgármester: Tavaszi Zsolt képviselő úr módosító indítványát teszi fel 
szavazásra.  
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Tavaszi Zsolt képviselő úr módosító indítványa: 
 

Kiadás (Beruházási, felújítási feladatok kiegészítése): 
 

s.sz. Feladat Feladat 
2010. évi 

előirányzat  
(eFt) 

  Felújítás     
1. Népkert Park rekonstrukció (folytatás)  

1.1 -"- - A faállomány felmérése, 
rehabilitációs terv készítése 

5 000

1.2 -"- - Közvilágítás rekonstrukciója, 
kandeláberek cseréje (I. ütem) 7 000

1.3 -"- Padok, hulladékgyűjtők szükség 
szerinti cseréje, javítása 3 000

2. 

Aulich utcai 
buszmegálló 
(Arborétum 
megállóhely) Járda felújítás, esőbeálló építés 

2 000

3.1 Petneházy úti Óvoda Nyílászárók cseréje 3 500

3.2 -"- Homlokzat felújítás 3 500
4. Petneházy úti 

Bölcsőde 
Előtető építése (1-1,2 m x kb. 35-
40m) 

3 000

5. Mikes Kelemen utca Útfelújítás 30 000

6. Petneházy D. u. Járda felújítás - befejező ütem 3 000
7. Lévay J. u.  Járda felújítás - I. ütem 6 000
8. Szigeti M. u. járdaépítés II. ütem 1 200
  Összesen:   67 200
  Beruházás     
1. Népkert  Térfigyelő rendszer kiépítése 5 000
2. Sportcsarnok előtti 

tér  
A sportcsarnok felújítása során 
elmaradt növénytelepítés 1 800

3. Népkert - 
használaton kívüli 
aszfaltos sportpálya 

Extrém spotpálya kialakítása – 
akadálypálya elemek telepítése 
(gördeszka, görkorcsolya, BMX) 5 000

4. Soltész N. K. úti 
tervezett játszótér Térfigyelő rendszer kiépítése 2 000

5. Tampere lépcső Fekvőrendőr kiépítése (2 db) 500
6. Nárcisz u.  Csapadékvíz elvezetés kiépítése 2 500

  Összesen:   16 800
  Mindösszesen:   84 000
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Forrás megjelölés: 
 
Főépítészi, településrendezési feladatok (136. o. 4/b.): 4 000 eFt 
A tervezési feladatok terhére (165. o. 4/d): 10 000 eFt 
Ingatlanértékesítés kiadásai (138. o. 4/b. melléklet): 20 000 eFt 
Városi szilveszter (142. o. 4/b.): 2 000 eFt 
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kht. Támogatása (143. o. 4/b.):30 000 eFt 
Út-híd fenntartás - kátyúzás (151 o. 4/b/1.): 10 000 eFt 
Parkgondozás (154. o. 4/b/1. tábla): 4 000 eFt 
MIBERSZOLG Kft. Támogatása (157. o. 4/b/2.): 4 000 eFt 
Összesen: 84 000 eFt 

 
A Közgyűlés 11 igen, 28 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította.  

 
Polgármester: A rendeletalkotás következik. A rendeletalkotáshoz minősített 
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
2/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének a 
megállapításáról.  
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Polgármester: A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 
A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

 
II-10/43.233/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:   Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés 
működtetéséhez 2009. évben a Miskolc Városi Közlekedés Zrt. 
Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció 
részeként 600 millió Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult 
hozzá. 
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2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi 
közlekedést 2010. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  MVK Zrt. 
   Építési, Környezetvédelmi és 
   Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Polgármester: A 2010. évi költségvetési hitelek felvételéről szóló határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra.  

 
A Közgyűlés 26 igen, 2 nem,11 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

 
 
II-11/43.233-1/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:   2010. évi költségvetési hitelek felvétele 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a.) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a 

hitelekre és a nyertes ajánlattevővel – a Gazdasági Bizottság elnökének 
ellenjegyzése mellett – a szerződéseket kösse meg. 

b.) Az eljárásban biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét. 
c.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. pontja szerinti 

egyedi eljárási rend keretében – a hitelfelvétellel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához – Bíráló Bizottságot hozzon létre. 

 
2. A Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló bizottságban való részvételre felkéri a 

Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   azonnal, ill. folyamatos 

 
 
Polgármester: A TIOP 1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - 
Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása című pályázat 
önerejének módosításáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
(lásd előterjesztői módosító indítvány) 
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A Közgyűlés 26 igen, 0 nem,13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  

 
II-12/43.233-2/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: TIOP 1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - Science 

Múzeum és Művészeti Központ létrehozása című pályázat 
önerejének módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a X-236/14.143/2008. számú 
határozatában a TIOP 1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - 
Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása című pályázathoz 
biztosított 196.052.693 Ft-os önrészt 221.177.162 Ft-ra módosítja.  
A Közgyűlés a 25.124.469 Ft-os többlet önerő szükségletből 21.729.469 Ft-ot a 
2010. évi, a 3.395.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal és a 2011. évi költségvetés elfogadásának   
   időpontja 
 
 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat vagyonának 

meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon-
kimutatási rendszer kialakításáról szóló – többször 
módosított - 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet, valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló – többször módosított - 7/2007. 
(III. 7.) sz. rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány a Fidesz részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak. 
 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
A vagyon rendelet 25/A § (4) bekezdésének 1. pontja szerinti polgármesteri 
jogosítvány átkerül a 25/A § (2) bekezdése szerinti felsorolásba 
 

 
A Közgyűlés 14 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 
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Polgármester: A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 

 
A Közgyűlés 26 igen, 12 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
3/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat vagyonának 
meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás 
rendjéről, valamint a vagyon-
kimutatási rendszer 
kialakításáról szóló 1/2005. 
(II.10) számú önkormányzati 
rendelet és az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 
7/2007. (III.7) számú 
önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
4. napirend tárgya:  Javaslat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 

hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 2010. 
évi pályázati feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/ szóló 
rendelet megalkotására és a 2010. évi pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság részéről 
érkezett, melyet előterjesztőiként befogad, így erről szavazni nem kell.  
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság  módosító indítványa:  

 
A Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt 
terjeszti elő: 
 
1.  A rendelettervezet 2. § (2) bekezdésének d) pontjából az "egy évben" 
kifejezés törlésre  kerüljön. 
 
"d) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre vonatkozóan, egy évben  
egyszer nyerhet el támogatást." 
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2. A rendelettervezet 8. § (1) bekezdésében szereplő és az épületek 
életkorára vonatkozó  pontszám ne 10  évente növekedjen 10 ponttal, 
hanem évente 1 ponttal az alábbiak szerint: 
 
 "(1) Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a felújítandó épület életkora 
nagyobb. 
  
       Pontszám:   építési éve 1960-1970   10 pont 

1-10  pont 
      építési éve 1970-1980   20 pont 
 10-20 pont 
      építési éve 1980-1992   30 pont 
 20-32 pont 
      építési éve 1992 utáni   50 pont 
 32-50 pont" 
 
 
Polgármester: A 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 
4/2010. sz. rendeletét a 
távhővel ellátott lakóépületek 
lakásonkénti hőfogyasztá-
sának szabályozására és 
mérésére alkalmas eszközök 
beszerelése támogatásának 
2010. évi pályázati 
feltételeiről. 
/ÖKO-PROGRAM/ 
 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-13/43.235/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: A 2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-9 kódszámú ÖKO 
programhoz kötődően, a pályázat meghirdetése és a pályázati döntések 
hatáskörének átruházása,  támogatási keretösszeg biztosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a távhővel 
ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és 
mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának /ÖKO-PROGRAM/ 
2010 évi pályázati feltételeiről szóló rendelet alkotásra, és a 2010 évi 
pályázathoz szükséges döntések meghozatalára„ című előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány 
Lakásprogramja keretében, az Önkormányzati Minisztérium által közzétett LFP 
– 2009-LA-9 kódszámú programhoz.  Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz 
szükséges Önkormányzati önerő összegét költségvetésében erre a célra 
elkülöníti. 
  
2. Sikeres lakóközösségi pályázatok benyújtása érdekében kötelezi a MIK 
Zrt-t, a pályázati rendszerben, a társasházak és lakásszövetkezetek 
önkormányzati támogatására vonatkozó nyilvános pályázatok meghirdetésére 
és közzétételére.  
 
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK ZRt-t az Önkormányzati 
pályázati rendszer teljes körű lebonyolításával. 
 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, a 
2010. december 31-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az 
Önkormányzati  Minisztérium LFP-2009-LA-9 kódszámú állami támogatásos 
programmal kapcsolatos pályázati döntések meghozatalára, a 2010 évi 
költségvetésben erre a célra elkülönített források erejéig.  
 
5. A Közgyűlés a 2010 évi költségvetésében 25 millió Ft előirányzatot biztosít 
az LFP-2009-LA-9 program önkormányzati támogatására. Az előirányzat 
biztosítása a VI-157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontjában, a ZBR Klímabarát 
Otthon Panel Alprogram támogatására biztosított 500 MFt keretösszegből 
történő átcsoportosítással történik.  
 
6. Módosítja a  VI-157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontját, amelyben 
döntött arról, hogy a 2010 évi költségvetésében 500 millió Ft előirányzatot 
biztosít a ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati 
támogatására. 
 
A Közgyűlés a 2010 évi költségvetésben 475 millió Ft előirányzatot biztosít a 
ZBR-Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati támogatására. 
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7. Felhatalmazza a Polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítését ellátó Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, amelyet a pályázók 
rendelkezésére bocsát. 
 
 
Felelős:     Polgármester 
A végrehajtásért felelős:   MIK Zrt.  
A végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     azonnal   
      2. pont  2010. március 13. 
      3.- 4. pont folyamatos 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor 

kémények) felújítása támogatásának 2010. évi 
pályázati feltételeiről szóló rendelet megalkotására és 
a 2010. évi pályázathoz szükséges döntések 
meghozatalára  

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített 
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
5/2010. sz. rendeletét az 
egycsatornás 
gyűjtőkémények (termofor 
kémények) felújítása 
támogatásának 2010. évi 
feltételrendszeréről. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
Polgármester: 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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II-14/43.236/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy:  2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-7 kódszámú Termofor 

programhoz kötődően, a pályázat meghirdetése és a pályázati 
döntések hatáskörének átruházása, támogatási keretösszeg 
biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújítása támogatásának 
2010 évi pályázati feltételeiről szóló rendeletalkotásra, és a 2010. évi 
pályázathoz szükséges döntések meghozatalára„ című előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány 
Lakásprogramja keretében, az Önkormányzati Minisztérium által közzétett LFP 
– 2009-LA-7 kódszámú programhoz.  Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz 
szükséges Önkormányzati önerő összegét költségvetésében erre a célra 
elkülöníti. 
  
2. Sikeres lakóközösségi pályázatok benyújtása érdekében kötelezi a MIK 
Zrt-t, a pályázati rendszerben, a társasházak és lakásszövetkezetek 
önkormányzati támogatására vonatkozó nyilvános pályázatok meghirdetésére 
és közzétételére.  
 
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK Zrt-t az Önkormányzati 
pályázati rendszer teljes körű lebonyolításával. 
 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, a 
2010. december 31-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az 
Önkormányzati és Minisztérium LFP-2009-LA-7 kódszámú állami támogatásos 
programmal kapcsolatos pályázati döntések meghozatalára, a 2010. évi 
költségvetésben erre a célra elkülönített források erejéig.  
 
5. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetésében 25 millió Ft előirányzatot 
biztosít az LFP-2009-LA-7 program önkormányzati támogatására. Az 
előirányzat biztosítása a VI-157/31.923/2009. sz. határozat 5. pontjában, a ZBR 
Klímabarát Otthon Panel Alprogram támogatására biztosított 500 MFt 
keretösszegből történő átcsoportosítással történik.  
 
6. A Közgyűlés módosítja a  VI-157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontját, 
amelyben döntött arról, hogy a 2010. évi költségvetésében 500 millió Ft 
előirányzatot biztosít a ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati 
támogatására. 
 
A módosító határozat alapján a Közgyűlés a 2010. évi költségvetésben 450 
millió Ft előirányzatot biztosít a ZBR-Klímabarát Otthon Panel Alprogram 
önkormányzati támogatására. 
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7. Felhatalmazza a Polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítését ellátó Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, amelyet a pályázók 
rendelkezésére bocsát. 
 
Felelős:      Polgármester 
A végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. 
A végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     1., 5., 6. és 7. pont:  azonnal 
      2. pont:   2010. március 13. 
      3. és 4. pont:  folyamatos 
 
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a szociális ellátásokról és a 

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

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett.  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 

 
 
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
6/2010. sz. rendeletét a 
szociális ellátásokról és a 
lakbértámogatás helyi 
szabályairól szóló 19/2003. 
(V.12.) rendelet módosítá-
sáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és kifizetésének 
szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 13 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
7/2010. sz. rendeletét Miskolc 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntar-
tásában működő nevelési - 
oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról 
és fizetésének szabályairól. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

8. napirend tárgya:  Javaslat a több lakásos épületek együttélési 
szabályairól, házirendjéről szóló rendelet és a Városi 
Együttélési Kódex megalkotására 

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

 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
8/2010. sz. rendeletét a 
közösségi együttélés 
szabályairól, a lakóépületek 
házirendjéről. 
 

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

 
 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) 
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II-15/43.239/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Városi Együttélési Kódex megalkotása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a közösségi együttélés 
szabályairól, a lakóépületek házirendjéről szóló rendelet és a Városi Együttélési 
Kódex megalkotásáról szóló előterjesztést, melynek alapján a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a különböző központi és helyi 
jogszabályokban megfogalmazott együttélési szabályokat egybefoglaló ún. 
Városi Együttélési Kódex megjelentetésével és a lakossággal való 
megismertetésével, ezért felkéri a polgármestert, hogy a Kódex összeállítása, 
kiadvány formájában, illetőleg a honlapon való megjelentetése, valamint az 
ingatlankezelőkkel, a lakossággala sajtón, médiákon keresztül való 
megismertetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.    
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály 
   Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   2010. március 31. 
 
 
9. napirend tárgya:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 

jogviszonyban álló dolgozói részére adható 
juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2008. (IX. 
24.) sz. rendelet módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
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 
9/2010. sz. rendeletét a 
Polgármesteri Hivatal 
közszolgálati jogviszonyban 
álló dolgozói részére adható 
juttatásokról és 
támogatásokról szóló 
26/2008. (IX. 24.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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10. napirend tárgya:   Önálló képviselői indítvány:  
Javaslat Berekalja Településrészi Önkormányzat 
nevének Felsőgyőr Településrészi Önkormányzatra 
történő módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
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 
10/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III.07.) rendelet 
módosításáról (a Berekalja 
Településrészi Önkormányzat 
nevének Felsőgyőr 
Településrészi Önkormány-
zatra történő módosítására). 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

11. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat Észak-Kiliáni 
Településrészi Önkormányzat létrehozására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
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 
11/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
7/2007. (III.07.) rendelet 
módosításáról (az Észak-
Kiliáni Településrészi 
Önkormányzat létrehozása). 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Polgármester: Felkéri Dr. Tompa Sándor képviselő urat ismertesse a 
részönkormányzat tagjaira tett személyi javaslatot. 
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Dr. Tompa Sándor: Bazin Géza, Kujbus Lászlóné, Molnár Béla, Ádám Erika. 
Elnök: Dr. Tompa Sándor. 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

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

II-16/43.242/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése megtárgyalta az Észak-Kiliáni 
Településrészi Önkormányzat létrehozásáról szóló önálló képviselői indítványt 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés az Észak-Kiliáni Településrészi 
Önkormányzat elnökét és tagjait az alábbiak szerint határozza meg. 
  Tagjainak száma: 5 fő 
Elnök: Dr. Tompa Sándor (címe: 3534 Miskolc Szinyei Merse Pál u. 13/A.) 
Tagok: 
Bazin Géza    3518 Miskolc, Bollóalja u. 33. 
Kujbus Lászlóné   3534 Miskolc, Lányi E. u. 13. 
Molnár Béla   3534 Miskolc, Bertalan u. 47. 
Ádám Erika   3534 Miskolc, Bertalan u. 47. 
 
2.) A Közgyűlés az Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat működéséhez 
szükséges fedezetet a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
időarányosan biztosítja, az előirányzatok rendezésére a költségvetés 
korrekciója keretében kerül sor. 
 
3.) Az Észak-Kiliáni Részönkormányzat területi lehatárolása: 
 

Közterület 

Budai Nagy Antal utca 
Csortos Gyula utca 
Dorottya utca 
Erdélyi utca 
Hunfalvy Pál utca 
Kacsóh Pongrác utca 
Kiss tábornok út 
Lányi Ernő utca 
Munkás utca 
Szinyei Merse Pál utca 

 
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. március 31. 
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12. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány:  
Javaslat a Petneházy Településrészi Önkormányzat 
nevének módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
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 
12/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III.07.) rendelet 
módosításáról (Petneházy 
Településrészi Önkormányzat 
nevének módosítása). 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

13. napirend tárgya:  Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
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 
13/2010. sz. rendeletét az 
önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

14. napirend tárgya:  Javaslat „Pro Urbe” kitüntető díj alapítására és 
adományozására a 100 éves DVTK  részére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztőin kívül 
módosító indítvány nem érkezett. (lásd elfogadott rendelet, határozat) 
Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
14/2010. sz. rendeletét „Pro 
Urbe” kitüntető díj 
alapításáról és adományo-
zásáról a 100 éves DVTK 
részére. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

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  

 
II-17/43.280/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:    Pro Urbe kitüntető díj adományozása a 100 éves DVTK részére 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat „Pro Urbe” 
kitüntető díj alapítására és adományozására a 100 éves DVTK  részére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe kitüntető díj alapítása 
és adományozása a 100 éves  DVTK  részére” elnevezéssel a 14/2010. (III.4.) 
sz. rendelet alapján a DVTK részére ”Pro Urbe kitüntető díj a 100 éves DVTK 
részére” kitüntetést adományoz. 
 
 A kitüntetés 1 db díszoklevélből és 1 db serlegből áll. 
 
2. A Pro Urbe kitüntető díjat a 100 éves DVTK részére 2010. május 11-én, 
ünnepi keretek között a Polgármester adja át. 
 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve 2010. május 11. 
 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból történő 
kivonására  

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
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A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 

II-18/43.245/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen 

 ingatlanok törzsvagyonból való kivonása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul az Önkormányzat 
tulajdonában lévő: 
 
1. a  6942/32 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 1977 m2 térmértékű „kivett 

közterület„ megnevezésű ingatlanból 163 m2 ; 
 
2. a 793 hrsz alatt nyilvántartott, 440 m2 térmértékű „kivett közterület„ 

megnevezésű ingatlan, a 800 hrsz alatt nyilvántartott 60 m2 térmértékű 
„kivett közterület” megnevezésű ingatlan és a  812 hrsz alatt nyilvántartott 
„kivett közterület megnevezésű 236 m2 térmértékű ingatlan teljes 
területeinek; 

 
3. a 30002/114 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 5072 m2 térmértékű „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlanból 125 m2; 
 
4. a 12064/14 hrsz alatt nyilvántartott 10 ha 0391 m2 térmértékű „kivett kilátó 

és közpark” megnevezésű ingatlanból 1322 m2; 
 
5. a 40026/34 hrsz alatt nyilvántartott 3292 m2 térmértékű „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlanból 1268 m2; 
 
6. a 38354 hrsz alatt nyilvántartott 647 m2 „kivett parkoló” megnevezésű 

ingatlan teljes területének  
 
törzsvagyonból való kivonásához. 
 
A közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t hogy az 1-6. pontokban megjelölt ingatlanok, 
illetve ingatlan-illetőségek vonatkozásában az ingatlanvagyon kataszterben a 
forgalomképes ingatlan vagyoni körbe történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIK Zrt 
Közreműködő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. december 31. 
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16. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervének jóváhagyására 

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

 
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 11 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 

II-19/43.246/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének 
elfogadására” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.  
 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:   Miskolci Városgazda Kft. 
Határidő:   folyamatos 
 
2. A Közgyűlés  a közcélú munka megszervezését, a közfoglalkoztatási terv 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Miskolci Városgazda 
Kft-vel végezteti. 
 
Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városgazda Kft. 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
       Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:    2010. december 31. és folyamatos  

 
 

17. napirend tárgya:  Javaslat közszolgáltatási megállapodás megkötésére 
a Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvánnyal 

 
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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II-20/43.247/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közszolgáltatási megállapodás megkötése a Reményi Ede 

Kamarazenekar Alapítvánnyal 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közszolgáltatási megállapodás megkötésére a Reményi Ede Kamarazenekar 
Alapítvánnyal” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megkösse a közszolgáltatási megállapodást 2010. március 15-től 2012. 
december 31-ig a Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvánnyal az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás szerint.  
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvány 
Határidő:   2010. március 15. 
 
 
18. napirend tárgya:  Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésére 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 12 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 

 
 
 
II-21/43./248/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
  
 Tárgy:  A 2010/2011. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és 

alkalmazotti létszám meghatározása, alapító okiratok módosítása az 
óvodákban, az általános iskolákban és a középiskolákban  

 
Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2010/2011-es tanév 
előkészítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Tárgy:  
 
I. ÓVODA 
 
I/1.a) A Közgyűlés az óvodákban a 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi 
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Intézmény 2009/2010-ben 
eng .csop. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2010/2011-ben 
indítható 
csop száma 

Nyitnikék Óvoda 
-Szivárvány Tagóvoda 
-Vadász úti Tagóvoda 

13 - 13 

Bulgárföldi Óvoda 
-Diósgyőri Tagóvoda 
-Stadion Tagóvoda 
-Lorátffy Zs Tagóvoda 

19 -1 18 

Vasgyári Óvoda 
-Batsányi J úti Tagóvoda 
-Mesevár Tagóvoda 
-Szeder úti Tagóvoda 
-Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda 

22 - 22 

József úti Óvoda 
-Brunszvik Teréz Tagóvoda 
-Dózsa Gy .u.Tagóvoda 
-Szent L.úti Tagóvoda 
-Brigád úti Tagóvoda 

25 - 25 

Százszorszép Óvoda 
-Bársony J.úti Tagóvoda 
-Reményi úti Tagóvoda 
-Aba u Tagóvoda  

25 - 25 

Avastető Óvoda 
-Leszih A .úti Tagóvoda 
-Szilvás úti Tagóvoda 

20 -  20 

Áfonyáskert Óvoda 
-Napraforgó Tagóvoda 
-Középszer Tagóvoda 
-Petneházy u. Tagóvoda 

23 - 23 

Pitypang Óvoda 
-Selyemréti Tagóvoda 
-Óvoda úti Tagóvoda  

12 - 12 

Szinva-Népkerti Óvoda 
-Zsolcai kapu Tagóvoda 
-Weöres Sándor Tagóvoda 

13 - 13 

Benedek Elek Óvoda 
-Mész u Tagóvoda 
-Várhegy u.Tagóvoda 

11 - 11 

Belvárosi Óvoda 21 -1 20 
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-Katowice Sport Tagóvoda 
-Kassai u.Tagóvoda 
-Napsugár Napközi Otthonos 
Óvoda Kistokaj 

Összesen: 204 -2 202 

 
I/1.b.) A Közgyűlés a 2010/2011. nevelési évben az óvodákban az alkalmazotti 
álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
 

A 2009/2010. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
Intézmény  

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

Avas és környéke 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 

Avastető Óvoda 41 29 70 - +1 +1 41 30 71 
~ Leszih u. 6. 
~ Szilvás u. 37. 

Áfonyáskert Óvoda 47 39 86 - 47 40 87 +1 +1 
~ Gesztenyés u. 18. 
~ Középszer u. 5. 
~ Petneházy u. 4. 

Pitypang Óvoda 25 19 44 - +1 +1 25 20 
~ Selyemrét u. 38. 
~ Óvoda u. 7. 

45 

Szinva - Népkerti 
Óvoda 
~ Vörösmarty u. 26. 

27 21 48 - +1 27 22 49 +1 

~ Zsolcai kapu 17. 

Benedek Elek Óvoda 23 17 40 - 23 18 41 +1 +1 
- Mész u. 3. 
- Várhegy u. 2. 

Belvárosi Óvoda 43 31 74 -2 - -2 41 31 72 
~ Katowice u. 33. 
~ Kassai u. 17. 
~ Kistokaj 

Összesen 206 166 372 -2 +5 +3 204 171 375 

 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Serház u. 1.) 
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A 2009/2010.nevelési  
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
Intézmény  

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

Belváros Diósgyőr 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 

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

28 26 54 - +1 +1 28 27 55 

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

39 28 67 -2 - -2 37 28 65 

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

45 35 80 - +1 +1 45 36 81 

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

55 43 98 - +1 +1 55 44 99 

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

52 36 88 - +1 +1 52 37 89 

Összesen 219 178 397 -2 +4 +2 217 182 399 

 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy utasítsa az érintett intézmények vezetőit a 
szükséges munkaügyi döntések meghozatalára. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő: 2010. július 1. 
 
II. ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
1. A Közgyűlés  
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1.a) A József Attila Tagiskolát (3527 Miskolc, József A. u. 44.) 2010. július 1-jei 
hatállyal  
megszünteti. 
 
Felelős: Polgármester  
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1.  
 
1.b) Felkéri a Polgármestert, hogy a József Attila Tagiskola (3527 Miskolc, József A. u. 
44.)  
gyermekeinek elhelyezése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  
 

Felelős: Polgármester  
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1.  
 
1.c) Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a tagintézmény megszüntetése miatt 
szükségessé  
váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.  
 
Felelős: Polgármester  
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő: 2010. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója. 
 

1.d) Elrendeli a József Attila Tagiskola (3527 Miskolc, József A. u. 44.) iratanyagának a  
Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában (3527 Miskolc,  
Éder Gy. u. 1.) történő további őrzését.  
 
Felelős: Polgármester  
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1.  
 
1.e) Ezzel egyidejűleg a Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola  
alapító okiratát székhely, telephely és feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében a 17. 
sz. 
melléklet szerint módosítja.  
 
Felelős: Polgármester  
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1.  
 
 
1.f) A megüresedő Miskolc, József A. 44. sz. alatti ingatlant a MIK ZRt. kezelésébe 
adja, egyben kötelezi a MIK ZRt-t, hogy az ingatlan hasznosításáról értékesítéssel 
gondoskodjon.  
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály 
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MIK ZRt. 
Határidő: - az épület átadásában 2010. július 1. 
- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában folyamatos 
 
1.g) Felkéri a Polgármestert az intézmény személyi állományában történő változások  
következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. költségvetés I. félévi korrekciója 
 
2. a) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben indítható 
csoportok, osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
 

 
Intézmény 

2009/2010-
ben eng. oszt. 

száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2010/2011-ben 
indítható 

oszt. száma 

Bársony János Általános Iskola 
- 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 

 
32 

-  
32 

Kazinczy Ferenc Általános és Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Miskolctapolcai Általános Iskola  

 
31 

 
- 

 
31 

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola 

 
34 
 
 

 
-1 
 
 

 
33 
 
 

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

 
45 

 
- 

 
45 

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

 
22 + 2 felnőtt

 
-2 

 
20+2 felnőtt 

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

 
 

22+3 öv. 

 
 

+1 

 
 

23+3 öv. 

Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
 Arany János Általános Iskola 

 
19 

 

 
-1 

 
18 
 

21. Sz. Általános Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

 
35 

 
-2 

 
33 

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

 
31 

 
- 

 
31 
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- Győri K. Általános Iskola 

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

 
36 
 
 

 
-1 

 
35 
 

Szilágyi Dezső Általános és Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Görömbölyi Ált. Iskola 
- Gárdonyi Géza Ált. és Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 

31 

 
 
- 

 
 

31 

Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 
- Erenyői Általános Iskola 

 
22 

 
+1 

 
23 

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

 
36+4 felnőtt  

 
 

 
-2 

 
34+4 felnőtt  

 
 

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
 Széchenyi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
37 
 
 

 
-1 
 
 

 
36 
 
 

Komlóstetői Általános Iskola 
- Fazola Henrik Általános Iskola 

 
26 

+2 felnőtt 

 
-1 
 

 
25 

+2 felnőtt 

Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 
 Tüskevár Ált. Isk 
 Óvoda 

38 
 
 
4 

+1 39 
 
 
4 

Összesen Óvoda 
Iskola nappali 
Nappali összevont 
Esti 
Levelező 

4 
497 
3 
6  
2 

- 
- 8  
- 
- 
- 

4 
489 
3 
6 
2 

 
2.b) A Közgyűlés az általános iskolákban a 2010/2011. tanévben alapfokú 
művészetoktatás tekintetében indítható művészeti csoportok számát és a felvehető 
maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: 
 

 
Intézmény 

2010/2011-ben indítható
oszt. /tanulók száma 

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
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 zeneművészet: 
 tánc- és képzőművészet 

430 fő 
36 csoport 

Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Arany János Általános Iskola 
 tánc- képző és színművészet  

 
 

11 csoport  

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 tánc-és képzőművészet 

 
 
 
 

15 csoport 

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 zeneművészet 
 tánc-és képzőművészet  

 
 
 

20 fő 
12 csoport 

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Széchenyi István Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
 tánc-és képzőművészet 

 
 
 

45 csoport 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú 
Zeneoktatási Intézmény 
- zeneművészet  

 
 

1.350fő 

Összesen: 
 zeneművészet: 
 tánc-, képző -és színművészet  

 
1.800 fő 

119 csoport  

 
2.c) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben indítható 
iskolaotthonos, napközis és tanulószobai csoportok számát az alábbiak szerint 
engedélyezi. 
2.ci)  

 98 



 

 
 
 
 

2009/2010.tanév Változás 20010/2011.tanév Intézmény 
Isk. 
otth. 

Napk. 
Otth. 

Tan. 
szoba 

Isk. 
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth 

Tan. 
szoba 

Bársony Ált. Isk. 
-13. Sz. Hunyadi 
Isk.  

11 6 1 +1 -1 - 12 5 1 

Kazinczy Ált. Isk.  
- Miskolctapolcai  

8 8 - - +1 - 8 9 - 

Fazekas U. Á. Isk.  
- 4. Sz. Istvánffy 
Gy.  

14 4 5 -2 +1 +1 12 5 6 

Szabó L. Ált. Iskola  
- Vörösmarty M.  

11 13 1 - - - 11 13 1 

Selyemréti Ált. Isk.  
- József A.  

8 7 2 - -2 -1 8 5 1 

10. Sz. Petőfi S.  
- Rónai F. Ált. Isk. 

4 8 - - +1 - 4 9 - 

Bem J. Ált. Iskola  
- Arany János 

- 8 - - -1 - - 7 - 

21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra F. Ált. 
Iskola 

4 9 1 - - - 4 9 1 

II. Rákóczi Ált. Isk.  
- Győri Kapui  

13 3 - - - - 13 3 - 

Könyves K. Ált. 
Isk.  
- Kaffka M. 

- 15 - - +1 - - 16 - 

Szilágyi D. Ált. Isk. 
- Görömbölyi 
- Gárdonyi G.  

5 8 1 - - +1 5 8 2 

Bulgárföldi Ált. 
Isk. 
- Erenyői Ált. 
Iskola 

4 7 2 - +1 -1 4 8 1 

Herman O. Ált. Isk. 
- Munkácsy M. Á. 
I.  

- 16 - - -1 - - 15 - 
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Avastetői Ált. Isk.  
- Széchenyi I. 

- 20 4 - - -1 - 20 3 

Komlóstetői Ált. 
Isk. 
- Fazola H. 

13 5 1 -2 - +1 11 5 2 

Éltes M. Ált. Iskola 
- Tüskevár Ált. Isk. 

- 18 2 - - - - 18 2 

Összesen: 95 155 20 -3 - - 92 155 20 

2.d) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben az 
alkalmazotti álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi. 

Megállapított 
álláshelyek 

a 2010.01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2010/2011. 
tanévben eng. 

álláshelyek száma Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 

Bársony J. Ált. 
Iskola  
- Hunyadi M. Ált. 
Isk. 

73 38 111    73 38 111 

Kazinczy F. Ált. 
Isk. 
- Miskolctapolcai 
Ált. Isk.  

68 25 93 - - - 68 25 93 

Fazekas U. Ált. 
Isk. 
- 4. Sz. Istvánffy 
Gy. Ált. I 

104 36 140 -1 - -1 103 36 139 

Szabó L. Ált. 
Iskola  
- Vörösmarty M. 
Ált. Isk. 

99 41 140 - - - 99 41 140 

Selyemréti Ált. 
Iskola 
- József A. Ált. 
Iskola  

60 28 88 -5 -3 -8 55 25 80 

10. Sz. Petőfi S. 
Ált. Isk. 
- Rónai F. Ált. 
Iskola  

61 26 87 - - - 61 26 87 

Bem J. Ált. Iskola  
- Arany J. Ált. Isk.  

44 28 72 -1 - -1 43 28 71 

21. Sz. Ált. Iskola  
- Móra F. Ált. Isk. 

73 
 

30 103 -2 - -2 71 30 101 
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II. Rákóczi F. Ált. 
Isk. 
- Győri K. Ált. 
Iskola  
 

71 24 95 - - - 71 24 95 

Könyves K. Ált. 
Iskola  
- Kaffka M. Ált. 
Isk.  
 

73 
 
 

36 109 - - - 73 36 109 

Szilágyi D. Ált. 
Iskola  
- Görömbölyi Ált. 
Isk. 
- Gárdonyi G. Ált. 
Isk.  

66 26 92 - - - 66 26 92 

Bulgárföldi Ált. 
Iskola 
- Erenyői Ált. 
Iskola 

47 17 64 - - - 47 17 64 

Herman O. Ált. 
Iskola  
- Munkácsy M. 
Ált. Isk.  

80 37 117 -4 - -4 76 37 113 

Avastetői Ált. Isk. 
-Széchenyi I. Ált. 
Isk. 

96 40 136 -3 - -3 93 40 133 

Komlóstetői Ált. 
Iskola 
- Fazola H. Ált. 
Iskola 

68 33 101 -2 - -2 66 33 99 

Éltes M. Ált. 
Iskola  
- Tüskevár Ált. Isk. 

76 54 130 +1 - +1 77 54 131 

Egressy B. 
Zeneiskola 

67 13 80 - - - 67 13 80 
 
 

Nevelési 
Tanácsadó Intézet  

24+2kistérség 4 28+2 
kistérség 

- +1 
kistérség 

+1 
kistérség 

24+2 
kistérség 

4+1 
kistérség

28+3 
kistérség 

Összesen 1250+2 536 1786+2 -17 -3 
+1 
kist. 

-20 
+1 
kist. 

1233 
+ 2 

533 
+1 

1766 
+3 

 
Felelős: Polgármester 
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Közreműködik: Közoktatási Osztály 
Határidő: 2010. július 1. 
 
III. Középfokú nevelési-oktatási intézmények  
 
1. A Közgyűlés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011. tanítási 
évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi. 

2009/2010-ben engedé-
lyezett osztályok száma

Csökkenés/emelkedés 2010/2011-ben indít-
ható osztályok száma 

Intézmény  

nappali esti levelező nappali esti levelező nappali esti levelező 

Gimnáziumok 

Avasi Gimnázium  23 - - -1 - - 22 - - 

Diósgyőri Gimnázium  19 - - - - - 19 - - 

Földes Ferenc Gimnázium  24 12 4 - - - 24 12 4 

Herman Ottó Gimnázium  25 - 9 - - -1 25 - 8 

Zrínyi Ilona Gimnázium  17 - - - - - 17 - - 

Gimnázium összesen 108 12 13 -1 - -1 107 12 12 

MITISZK-hez tartozó intézmények  

- Andrássy Gyula 
Szakközépiskola  

26 2 - -1 - - 25 2 - 

- Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola 

20 - 1 - - - 20 - 1 

- Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és Kollégium  

36 1 - - -1 - 36 - - 

- Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

20 - - - - - 20 - - 

- Szentpáli I. Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola  

35 - - - - - 35 - - 

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények  

- Berzeviczy Gergely 
Szakközép-iskola és Szakképző 
Központ  

22 - - +12 
 

- - 34 - - 

- Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola  

25 - - -6 - - 19 - - 

- Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola 

25 1 - -3 - - 22 1 - 

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények  

- Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

6 4 - +2 -1 - 8 3 - 

- Eötvös József Építőipari, 44 - - -6 - - 38 - - 
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Művészeti Szakképző Iskola  

- Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola  

24 - - -2 - - 22 - - 

- Kós Károly Építőipari 
Szakkö- 
zépiskola 

30 - 1 +9 - - 39 - 1 

Széchenyi TISZK-hez tartozó 
intézmények  

         

- Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola 

29 - - -3 - - 26 - - 

- Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és 
Kollégium  

47 - - +4 - - 51 - - 

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények  

Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola 

28 4 - - - - 28 4 - 

Martin János Szakképző Iskola 28 - - - - - 28 - - 

Szakképzés összesen 445 12 2 6 -2 - 451 10 2 

Középiskák összesen 553 24 15 5 -2 -1 558 22 14 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1. 
 
2. A Közgyűlés a kollégiumokban a 2010/2011. tanévben az indítható csoportok számát 
az 
alábbiak szerint engedélyezi: 
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Intézmény  2009/2010. eng. csop. 

száma 
Változás  2010/2011-ben 

indítható csop. száma  

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 
Iskola és Kollégium  

10 -2 8 

Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium 

15 - 15 

Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium 

10 - 10 

Központi Leánykollégium 9 - 9 

Petőfi Sándor Középiskolai 
Fiúkollégium 

10 - 10 

Összesen 54 -2 52 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1. 
 
3. A Közgyűlés a középfokú iskolákban a 2010/2011. tanítási évben az alkalmazotti 
álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 

2009/2010. évben 
engedélyezett 
álláshelyek száma 

Álláshely változás 
csökkenés/emelkedés 
 

2010/2011-es tanévben 
engedélyezett álláshe-
lyek száma  

Intézmény  

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. 

Gimnáziumok 

Avasi Gimnázium  61 43 104 - - - 61 43 104 

Diósgyőri Gimnázium  68 27 95 - - - 68 27 95 

Földes Ferenc Gimnázium  74 23 97 - - - 74 23 97 

Herman Ottó Gimnázium  72 34 106 -2 - -2 70 34 104 

Zrínyi Ilona Gimnázium  48 24 72 - - - 48 24 72 

Gimnázium összesen 323 151 474 -2 - -2 321 151 472 

MITISZK-hez tartozó intézmények  

- Andrássy Gyula 
Szakközépiskola  

61 30 91 - - - 61 30 91 

- Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola 

47 15 62 - - - 47 15 62 
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- Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 
Iskola és Kollégium  

89 91 180 -3 - -3 86 91 177 

- Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

51 11 62 - - - 51 11 62 

- Szentpáli I. Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola  

64 25 89 - - - 64 25 89 

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények  

- Berzeviczy Gergely 
Szakközép-iskola és Szakképző 
Központ  

52 19 71 - - - 52 19 71 

- Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola  

47 41 88 - - - 47 41 88 

- Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola 

67 28 95 - - - 67 28 95 

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények  

- Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

48 8 56 - - - 48 8 56 

- Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola  

100 57 157 -5 - -5 95 57 152 

- Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola  

61 21 82 -4 - -4 57 21 78 

- Kós Károly Építőipari Szakközépisk. 69 28 97 - - - 69 28 97 

Széchenyi TISZK-hez tartozó 
intézmények  

         

- Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola 

65 33 98 - - - 65 33 98 

- Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium  

108 102 210 -4 - -4 104 102 206 

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények  

Ferenci Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola 

77 34 111 -4 - -4 73 34 107 

Martin János Szakképző Iskola 60 35 95 - - - 60 35 95 

Szakképzés összesen 1.066 578 1.644 -20 - -20 1.046 578 1.624 

Karacs T. Középisk. Kollégium  17 33 50 -2 -1 -3 15 32 47 

Központi Leánykollégium 15 48 63 - -1 -1 15 47 62 

Petőfi S. Központi 
Fiúkollégium 

16 31 47 - - - 16 31 47 

Középiskola összesen 1.437 841 2.278 -24 -2 -26 1.413 839 2.252 
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Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: 2010. július 1. 
 
IV. A Közgyűlés a II-32//31.223/2009. sz. határozatának D/1., 2.3. pontjait, valamint az 
V-109/31.664/2009. sz. határozatának 6., 7. pontjait visszavonja. Ezzel egyidejúleg az 
Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola (33. sz. mell.), a Diósgyőr-
Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium (43. sz. mell.) és a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (40. sz. mell.) alapító okiratából törli – az 
alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek köréből – a hozzájuk rendelt közoktatási 
intézmények karbantartási feladatait.  
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: azonnal 
 
V. Alapító okiratok módosítása  
 
A Közgyűlés a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1.) A Nyitnikék Óvoda (1.sz.mell) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR)és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
8559 M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2 Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,  
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
2.) A Vasgyári Óvoda (3.sz.mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR)és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
8559 M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2 Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,  
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
3.) A József úti Óvoda (4.sz.mell.)alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR)és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
8559 M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2 Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,  
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
4.) A Benedek Elek Óvoda (10.sz. mell.) alapító okiratának módosítás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
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valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
tekintetében a Várhegy u. Tagóvodánál 105 főről 120 főre módosul  
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,  
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
5.) A Százszorszép Óvoda (5. sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban a Százszorszép Óvoda tagintézményeinek működési körzete 
törlésre kerül: 
 
Az alapító okiratban a Serház u Óvoda működési körzete az alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 
 
Avasalja 46-tól 116-ig, Csalogány u., Csonka sor, Csalogány u. Geró I. u.1-től -41-ig, 
Fasor u, Irányi D. u., Jézuskút sor, Leiningen u., Malomszög u., Meggyesalja u. 45-től 
105-ig, Nagyavas alsó sor, Nagyavas felső sor, Mendikás dülő, Nagyavas középső sor, 
Nagyváthy u., Petőfi S. u.51-től-57-ig , Serház u., Szent István. u., Tizeshonvéd u., 
Tizeshonvéd köz, Tompa u., Tulipán u, Vászonfehéritő 1-től-11-ig,  
 
Az alapító okiratban Reményi u Óvoda működési körzete alábbiak szerint  
kerül megállapításra: 
 
Arnóti sor, Avasalja u.1-től 45-ig, Csáti sor, Csengey u., Dayka G. u., Erzsébet tér, 
Győri sor, Hunyadi u., Kisavas 1 sor, Kisavas 2 sor, Kisavas 3 sor, Kisavas 4 sor, Lajos 
sor, Latabár sor, Lövei sor, Meggyesalja u. 1-től - 45-ig, Mélyvölgy u., Nefelejcs u., 
Pázmány sor, Petőfi u.1-től-51-ig, Papszer u. Rácz sor, Rácz Gy. u., Rákóczi u., 
Reményi u., Teleki u., Toronyalja u., Uitz B. u., Városház tér. 
 
Az alapító okiratban Bársony J. u. Óvoda működési körzete az alábbiak szerint 
kerül  
megállapításra: 
 
Eszperantó tér, Bársony J. u., u., Damjanich u., Danyi völgy, Domb u., Eszperantó tér, 
Füzes u., Gyár u.,1-65, 2-64, Győri kapu 46-től -169-ig, Hideg sor, Hutás u. 1-23,2-24., 
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Muszkás oldal, Muszkás telep, Nagy S. u., Ruzsini u., Szent Anna tér, Szövő u., 
Thököly u., Vászonfehérítő u., Tóth sor. 
 
Az alapító okiratban Aba u. Óvoda működési körzete az alábbiak szerint  
kerül megállapításra: 
 
Aba u., Békeszálló telep, Bokréta u., Bercsényi u. Csillag u., Ernye bán u., Dobó u, 
Eszperantó u., Gábor Á. u., Gyár u, 67-119., 66-120, Gálffy I. u., Géza u., Győri kapu 
46-tól 169-ig, Herman Ottó u., Hutás 23-61,26-60, Hold u., Kalló u., Karacs T. u., Kiss 
E. u., Nap u., Reisinger u, Salétrom u., Orsó u., Schweidel J. u., Tatár u., Tímár Malom 
u., Török I. u., Virág u.,Wesselényi M. u. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,  
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
6.) Az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (13.sz.mell.) alapító 
okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratából az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
száma és megnevezésének fejezetéből törlésre kerül a: 
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 
Az alapító okirat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és 
megnevezése az alábbiakkal egészül ki:  
841907 -1Technikai szakfeladat 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
 
7.) A Belváros- Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (12.sz.mell.) alapító 
okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
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Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratából az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
száma és megnevezésének fejezetéből törlésre kerül a : 
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Az alapító okirat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és 
megnevezése az alábbiakkal egészül ki:  
841907 -1Technikai szakfeladat 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
8.) A Belvárosi Óvoda (11.sz.mell.) alapító okiratának módosítás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
tekintetében a Katowice u. Tagóvodánál 140 főről 150 főre, a Kistokaj Tagóvodánál 
60főről 66 főre módosul. 
 
Az alapító okirat gazdálkodásával összefüggő megnevezésében az alábbi szöveg 
módo- sításra kerül: 
 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (3530 Miskolc, Serház u.1.) helyett  
Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (3530 Miskolc Hadirokkantak u.14.) 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
9.) A Bulgárföldi Óvodai (2.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
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Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
10.) Az Avastető Óvoda (6.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép  
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
A 2009. december 31-ig érvényes TEÁOR besorolása és megnevezése törlésre került 
 
11.) Az Pitypang Óvodai (8.sz mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az 
Óvoda u. Tagóvodánál 85 főről 90 főre módosul . 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése,száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
12.) Az Áfonyáskert Óvodai (7.sz.mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az 
Áfonyás u. óvodánál 210 főről 150 főre módosul. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
13.) A Szinva-Népkerti Óvoda (9.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
14.) Bársony János Általános Iskola alapító okiratának módosítása (14. sz. 
melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
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 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Székhely: Fasor u., 
- Telephely: Vass Albert u. 
 
15.) Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
alapító okiratának módosítása (15. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a  
IV-82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
16.) Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítása (16. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a  
IV-82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részé törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 
 
székhelyen Táncművészet: 120 főről 150 főre 
Festészet: 50 főről 80 főre 
tagintézményben: Zeneművészet: 50 főről 80 főre 
Festészet: 50 főről 80 főre  
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete székhely tekintetében  
az alábbiakkal egészül ki: Nagy Imre u. 
 
17.) Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítása (17. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a  
II-32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat  
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az alábbi szöveg törlésre kerül: 
 
„Az intézmény tagintézménye: József Attila Általános Iskola, Címe: 3527 Miskolc, 
József A. u. 44.” 
A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon részből:  
„A 4.800 hrsz.-on 3.577 m2 területű ingatlanon lévő (József A. u. 44.) iskolaépület.” 
 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből: a „József A. u: 160 fő” . 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
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A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki:  
„Sziget sor”,  
 
valamint az intézmény működési körzete részből: a „telephely tekintetében”szöveg 
törlésre kerül. 
 
18.) Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítása (18. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Székhely: Katalin u. 7-től végig páratlan oldal 
- Telephely: Dankó P. u. 2-től végig páros oldal 
 
19.) 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
alapító okiratának módosítása (19. sz. melléklet) 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-i dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
20.) Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítása (20. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám tekintetében az 
alábbiak szerint módosul: 
 
- Székhelyen (Miskolci u. 38/a): 396 főről 340 főre 
- Táncművészet (társastánc): 50 főről 60 főre 
- Képző- és iparművészet (festészet): 50 főről 60 főre 
- Színművészet-bábművészet (színművészet): 50 főről 60 főre 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
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A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Telephely: Balassa u., Barkóczy F., Kamilla u., Szalay L. u., Visó köz 
 
21.) 21. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítása (21. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
22.) II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítása (22. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
- 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 
 
23.) Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítása (23. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat  
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 
 
- Képző- és iparművészet (festészet): 140 főről 156 főre 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
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 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 
 
24.) Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítása (24. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
 Gárdonyi Tagiskola: Nagy Csermőke dűlő 
 
25.) Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása (25. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15. dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
26.) Bulgárföldi Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítása (26. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 562916 Üdülői, tábori étkeztetés szakfeladattal. 
 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
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- Telephely: Juhar u. 
 
27.) Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása (27. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 
 
- Táncművészet (néptánc, modern-kortárs tánc, társastánc): 330 főről 380 főre 
- Képző- és iparművészet (grafika, festészet, kézműves, textilműves): 200 főről 250 főre  
- Színművészet-bábművészet (színművészet): 130 főről 160 főre 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 
 
 
 
28.) Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának módosítása (28. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
 
29.) Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI alapító okiratának 
módosítása  
(29. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. szeptember 24-i dátummal, a 
VI-161/31.930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám tekintetében az 
alábbiak szerint módosul: 
 
Kassai u. 90 főről Kassai u. iskola 120 főre 
Gagarin u. 81 főről Gagarin u. iskola 120 főre 
Óvoda 90 főről Kassai u. óvoda 33 főre 
Gagarin u. óvoda 90 főre 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
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 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbiak szerint módosul: 
 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt ép 
értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók ellátása szövegből az „organikus okra 
vissza nem vezethető” szöveg törlésre kerül. 
 
 
30.) Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítása (30. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a  
IV-82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
 
 
 
31.) Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratának módosítása (31. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 25-i dátummal, a V-
130/31.727/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

 123 



 

Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 
 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
III. Középfokú nevelési-oktatási intézmények 
 
32.) Az Andrássy Gyula Szakközépiskola alapító okiratának módosítása (32. sz. 
melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbiakkal egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves szakképzési évfolyammal 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
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A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
33.) Az Avasi Gimnázium alapító okiratának módosítása (33. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okirat Tagozat megnevezésében: 
„az „esti-levelező tagozat”  
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
az Alaptevékenységek közül az alábbi kerül törlésre: 
 

- 853114-1 - Gimnáziumi 
felnőttoktatás 9-12/13. 
évfolyamon 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel bővül 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 Rajz emelt szintű oktatás 
 
 
Az alapító okirat „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” az alábbi 
feladattal egészül ki: 
 

- 900400-2 - Kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 

 
 
34. )A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítása (34. sz. melléklet) 
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Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
„A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola, alapozó képzést végezhet a következő szakmacsoportban” táblázata az alábbi két 
szakmacsoporttal bővül: 
 
 

Sorszám Megnevezés 

2. Kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció 

3. közgazdasági 

 
 
A „Szakközépiskola érettségi után választható szakképesítések” táblázatból az alábbi 
szakmák kerülnek törlésre:  
 

 
Szakma megnevezése 

 
OKJ száma 

Maximális  
képzési idő  

(év) 

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2 

Marketing és reklámügyintéző 52 342 01 0000 00 00 1 
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35.) A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 
(35. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal hozott 
II-32/31.223/2009. számú és IV./82/31522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 
védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 
36.) A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ alapító 
okiratának módosítása (36. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény telephelyei közül törlésre kerül: 
 
3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.  
3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi szöveggel egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
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Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
- 562913-1 - Iskolai intézményi étkeztetés 

- 562917-1 - Munkahelyi étkeztetés 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat a lenti szakmákkal bővül:  
 

Szakma megnevezése OKJ száma Maximális 
képzési idő 

(év) 

pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 0000 00 00 1,5 

Jogi asszisztens 55 346 01 0000 00 00 2 

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2 

Pék-cukrász 33 541 04 1000 00 00 3 

Pék        33 541 04 0000 00 00 2 

 
 
Szakiskola 10. osztály után választható szakképesítések táblázat az alábbi 
szakmákkal bővül: 
 

Szakma megnevezése OKJ száma Maximális  
képzési idő  
(év) 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2 

Pék 33 541 04 1000 00 00 3 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2 

 
Iskolarendszeren kívüli regisztrált képzésben oktathatja táblázat az alábbi 
szakmákkal bővül: 
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Szakma megnevezése OKJ száma Maximális  
képzési idő  
(óra) 

pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 0000 00 00 1500

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2000

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2000

Pék 33 541 04 1000 00 00 3000

Pék  33 541 04 0000 00 00 2000

 
 
37.) A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 
(37. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
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- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
38.) Debreczeni Márton Szakképző Iskola alapító Okiratának módosítása (38. sz. 
melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal hozott 
II-32/31.223/2009. számú és IV./82/31522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 
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Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 

„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola kifutó rendszerben 2010-ig oktathatja” táblázat szakmái törlésre kerülnek. 
A „Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések 
közül törlésre kerül: 

 
Szakma megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő 

(év) 

Élelmiszeripari technikus az alábbi 
elágazással 

54 541 01 0000 00 00 2 

- Sütő és cukrászipari technikus 54 541 01 0010 54 09 2 

- Tartósítóipari technikus 54 541 01 0010 54 10 2 

- tejipari technikus 54 541 01 0010 54 11 2 

Parképítő és fenntartó technikus 54 622 01 0000 00 00 2 

A „Szakiskola 10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések” táblázatból 
törlésre kerül: 

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő (év) 

pék-cukrász 33 541 05 1000 00 00 3 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2 

Virágkötő-, berendező-, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00 2 

Húsipari termékgyártó 33 541 01 1000 00 00 2 

Tartósítóipari termékgyártó 33 541 06 0000 00 00 2 

Az „Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja” táblázatból 
törlésre kerül:  

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő (óra)

Húsipari termékgyártó és részképesítései 33 541 01 1000 00 00 2000 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2000 

Pék-cukrász és részképesítései 33 541 05 1000 00 00 3000 

Virágkötő-, berendező-, virágkereskedő és 
részképesítései 

33 215 02 0000 00 00 2000 

Húsipari termékgyártó és részképesítései 33 541 01 1000 00 00 2000 

Tartósítóipari termékgyártó és 
részképesítései 

33 541 06 0000 00 00 2000 

 
39.) A Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratának 
módosítása (39. sz. melléklet) 
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Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek az alábbi 
tevékenységgel kiegészülnek: 
Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló működtetése 
 
40.) A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 
módosítása (40. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” közül 
a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlésre kerül. 
Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
41.) Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola alapító Okiratának 
módosítása (41. sz melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” közül 
a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
A „Szakiskola ” táblázatból törlésre kerül: 
 
 
 

Megnevezés  
Azonosító 

száma  

Maximális 
képzési 
idő (év)  

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3 

 133 



 

Kőfaragó, műköves és épületszobrász 31 582 14 0000 00 00 3 

Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3 

Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3 

Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3 

Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3 

Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02 3 

Központifűtés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 03 3 

Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő 31 582 09 0010 31 04 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 
A „Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések” táblázatból az alább 
szakmák törlésre kerülnek: 

Megnevezés  
Azonosító 

száma  

Maximális 
képzési 
idő (év)  

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Gázipari 
technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 02 2 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 03 2 

Építő- és anyagmozgató-gépész technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Építőanyag-ipari minőségellenőr 54 543 01 0000 54 01 2 

Építőanyag-ipari technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

42.) A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 
(42. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül.Az alapító 
okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 
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Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
„A kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakképesítései törlésre kerülnek. 
A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola, alapozó képzést végezhet a következő szakmacsoportban:” táblázat az alábbi 
szakmacsoportokkal bővül: 

Sorszám Megnevezés 

2. közgazdasági 

3. informatika 

 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola kifutó rendszerben 2010-ig oktathatja:” táblázat szakmái törlésre kerülnek: 
 
Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések: 
táblázatból az alábbi szakmák törlésre kerülnek: 

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési 
idő (év) 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 52 344 01 0000 00 00 1,5  

Jogi asszisztens 55 346 01 0000 00 00 2  

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2  

 
43.) A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola alapító okiratának 
módosítása (43. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 135 



 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
A „Szakközépiskola érettségi után iskolarendszerű válaszható szakképesítések” 
táblázatban 
az alábbi időközben megváltozott szakmai elnevezés és azonosító szám javítása: 
 

Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Maximális képzési idő 
(év) 

Fogtechnikus 54 724 01 1000 00 00 3 

 
„Iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktathatja:” táblázatba új szakma 
felvétele, illetve megváltozott szakmai elnevezés javítása az alábbiak szerint: 
 

Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Maximális 
képzési idő (óra)

Radiográfus 52 725 04 1000 00 00 645

Fogtechnikus  54 724 01 1000 00 00 3000

- fülilleszték-készítő 54 724 01 001 54 01 800

 
 
44. ) A Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratának módosítása (44. sz. 
melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
Az alapító okiratban a 2009. június 25-ei V-109/31.665/2009. sz. közgyűlési határozat 
alapján 
 
Alaptevékenységek közé az alábbi szakfeladat kerül: 
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 Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése (angol nyelv) 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
45. ) A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola alapító okiratának 
módosítása (45. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 562913-1 - Iskolai intézményi étkeztetés 

- 562917-1 - Munkahelyi étkeztetés 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
- a művészeti szakmák kivételével - törlésre kerülnek. 
 
A „Szakközépiskola - érettségi után oktathatja” táblázat alábbi szakmái törlésre 
kerülnek: 
 

Megnevezés Azonosító száma 
Maximális 
képzési idő 

(év) 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás

54 481 02 0010 54 03 2  
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Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Szoftverfejlesztő elágazás

54 481 02 0010 54 04 2  

Környezetvédelmi technikus  
-energetikai környezetvédő elágazás

54 850 01 0010 54 01 2  

Környezetvédelmi technikus 
-hulladékgazdálkodó elágazás

54 850 01 0010 54 02 2  

Laboratóriumi technikus szakképesítés 
- Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi 

technikus elágazás

54 524 01 0010 54 05 2 

 
 
46.) A Herman Ottó Gimnázium alapító okiratának módosítása (46. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okiratban az Alaptevékenységek közé az alábbi szakfeladat kerül: 
 
852000Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Az alapító okiratban az Alaptevékenységek közük az alábbi tevékenység törlésre 
kerül: 
 Speciális egészségügyi célú testnevelési célú gyógytestnevelés (körzeti feladat)  
 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
47.) A Kandó Kálmán Szakközépiskola alapító okiratának módosítása (47. sz. 
melléklet) 
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Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
48. A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium alapító okiratának módosítása 
(48. sz. 
melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
49.) A Kós Károly Építőipari, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 
módosítása  
(49. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, a 
VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
„A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat az alábbi szakmákkal bővül:  
A szakiskola 10. osztály után válaszható szakképesítések az alábbi szakmákkal 
bővül: 

 
Szakképesítés megnevezése 

 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő 

(év) 

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3 

Kőfaragó, műköves és épületszobrász 31 582 14 0000 00 00 3 

Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3 

Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3 

Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3 
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Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3 

Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02 3 

Központifűtés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 03 3 

Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő 31 582 09 0010 31 04 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 

 
A „Szakközépiskola érettségi után iskolarendszerű válaszható szakképesítések” táblázat 
az alábbi szakképesítésekkel bővül: 
 

Szakképesítés megnevezése 
 

Azonosító száma 
Maximális 
képzési idő 

(év) 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Gázipari 
technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 02 
2 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus szakirány) 

54 44 02 0000 54 03 
2 

Építő- és anyagmozgató-gépész technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Építőanyag-ipari minőségellenőr 54 543 01 0000 54 01 2 

Építőanyag-ipari technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 

54 481 02 0010 54 03 2  

 
A „Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja” táblázat az alábbi  
szakképesítésekkel bővül: 
 

Megnevezés Azonosító száma 
Maximális 

képzési 
idő (óra) 

Hegesztő- Egyéb eljárás szerinti hegesztő 31 521 11 0100 31 02 1200  

Építő- és anyagmozgató gép kezelője 31 582 06 0000 00 00  

- Földmunkagép-kezelő 31 582 06 0010 31 04 100  

- Útépítőgép-kezelő 31 582 06 0010 31 06 100  

- Könnyűgépkezelő 31 582 06 0010 31 01 100  

- Nehézgépkezelő 31 582 06 0010 31 02 100  

Magasépítő technikus 54 582 03 0000 00 00 2000  

Közlekedésépítő technikus  
– Útépítő és- fenntartó technikus

54 582 02 0010 54 02 2000  

Közútkezelő  
- Útfenntartó

31 582 15 010021 01 600  
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Környezetvédelmi technikus 
- Vízgazdálkodó

54 850 01 0010 54 06 2000  

Csatornamű-kezelő 
- Csatorna karbantartó

31 853 01 0100 21 01 800  

Vízkárelhárító 31 853 01 0000 00 00 800  

Vízműkezelő 31 853 06 1000 52 01 2000  

Földmérő, térképész és térinformatikai technikus- 54 581 01 0000 00 00 - 

- Digitális térképkezelő 54 581 01 0100 51 01 500  

- Földügyi számítógépes adatkezelő 54 581 01 0100 51 03 500  

- Ingatlan nyilvántartási ügyintéző 54 581 01 0100 52 01 400  

- Térinformatikai menedzserasszisztens 54 581 01 0100 52 02 600  

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó  33 522 02 0000 00 00 3000 

Hőtechnikai berendezéskezelő 31 522 02 0000 00 00  1500  

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője 31 522 02 0100 31 01 800  

Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2. t) 31 522 02 01 00 31 02 500  

Kompresszorkezelő 31 522 02 0100 21 01 400  

Hőközpont és hálózatkezelő 31 522 02 0100 31 01 1500  

Hűtéstechnikai berendezéskezelő 31 522 02 0010 31 02 1500  

Kazángépész (12 t felett) 31 522 02 0010 31 03 1500  

Kazánkezelő (2-12 t között) 31 522 02 0010 31 04 1500  

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő 31 582 09 0000 00 00 3000  

Műanyagcső-szerelő  31 582 09 0100 31 03 300  

Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő 31 582 09 0010 31 02 3000  

Fűtési rendszer felülvizsgáló, korszerűsítő 31 582 09 0001 31 01 300 

Hulladéktelep-kezelő 33 853 01 0000 00 00  800  

Hulladékgyűjtő és –szállító 33 853 01 0100 21 01 150 

Hulladékválogató és –feldolgozó 33 853 01 0100 21 02 150 

Hulladékfeldolgozógép-kezelő 33 853 01 0100 31 02 150 

Fürdőüzemi gépész  31 853 03 0000 00 00  1000  

Fürdőüzemi gépkezelő 31 853 03 0100 31 01 600  

CAD-CAM informatikus 54 481 01 1000 00 00  2000  

Számítógépes műszaki rajzoló  54 481 01 0100 31 01 600  

Biztonsági őr 31 861 01 1000 00 00 320  

Bankőr 31 861 01 1000 00 01 100  

Fegyveres biztonsági őr 31 861 01 1000 00 02 100  
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Kutyás őr 31 861 01 1000 00 03 100 

Kutyavezető-biztonsági őr 31 861 01 1000 00 04 400 

Pénzszállító 31 861 01 1000 00 05 100 

Rendezvénybiztosító 31 861 01 1000 00 06 100 

Parkolóőr 31 861 03 0000 00 00 200 

Díjbeszedő-leolvasó 31 861 03 0100 31 01 80 

 
50.) A Központi Leánykollégium alapító okiratának módosítása (50. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
 
 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

51. ) A Martin János Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása (51. sz. 
melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
A „Középsúlyos értelmileg akadályozottaknak” táblázat alábbi szakmái törlésre 
kerülnek: 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési idő 
(év) 

1.  Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 

2.  Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 2 

3.  Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 2 

4.  Csomagolási munkák 2846/16/2004 2 

5.  Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004 2 

6.  Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004 2 

7.  Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004 2 

8.  Parkápoló 1149/22/2004 2 

9.  Terménybetakarító M-KSSZ09 2 

10.  Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004 2 

11.  Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói 
ismeretek 

MKSSZ11  

Az „Enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak” táblázat alábbi 
szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Kerékpárszerelő 31 5237 01 2 

2.  Varrómunkás 31 5276 03 2 

3.  Lakástextilvarró, -javító 33 5276 10 2 

4.  Szobafestő-mázoló és tapétázó 31 5216 17 3 
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5.  Asztalosipari szerelő 31 5262 02 2 

6.  Fatömegcikk és eszközgyártó 31 5291 04 2 

7.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 2 

8.  Szőnyegszövő 21 5293 01 2 

9.  Bőrtárgykészítő 21 5272 01 2 

10.  Száraztészta-készítő 21 5212 05 1 

11.  Kerti munkás 21 6207 04 2 

12.  Mezőgazdasági munkás 21 6201 02 3 

13.  Dísznövénytermelő 21 6207 01 2 

14.  Ezüstkalászos gazda 21 6201 01 2 

15.  Zöldség- és fűszernövény-termelő 21 6207 08 2 

16.  Parkgondozó 21 6207 05 2 

17.  Virágkötő 31 7862 08 1 

18.  Gyógynövény ismerő és termelő 21 620602 2 

19.  Gyorsétkeztetési eladó 31 7822 02 2 

20.  ABC eladó 31 7862 01 2 

 
A „Mozgáskorlátozottaknak” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Kalapos és sapkakészítő 33 5276 02 2 

2.  Bőrdíszműves 33 5272 01 2 

3.  Cipőfelsőrész-készítő 33 5272 03 2 

4.  Órás 33 5237 03 2 

5.  Fazekas 31 5293 01 3 

6.  Optikai-üvegcsiszoló 33 5286 01 2 

7.  Szíjgyártó-nyerges 21 5272 04 2 

8.  Textiljáték-készítő 21 5291 09 2 

9.  Cipőjavító 21 5272 02 1 

10.  Falusi vendéglátó 31 7822 01 2 

Az „Látássérülteknek ” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési idő 

(év) 

1.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01 1 

2.  Gyékény-, szalma-, csuhéj-tárgykészítő 21 5291 05 2 

3.  Szőnyegszövő 31 5293 03 2 
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4.  Fazekas 31 5293 01 3 

5.  Virágkötő 21 7862 01 1 

Az „Hallássérülteknek” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési idő 

(év) 

1.  Asztalos 33 5262 01 3 

2.  Kárpitos 33 5262 06 3 

3.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01 1 

4.  Varrómunkás 31 5276 03 2 

5.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 2 

6.  Burkoló 31 5216 03 3 

7.  Filmnyomó és kendőfestő 31 5274 01 3 

8.  Szíjgyártó-nyerges 21 5272 04 3 

9.  Száraztészta-készítő 21 5212 05 1 

10.  Mezőgazdasági munkás 21 6201 02 2 

11.  Dísznövénykertész 33 6207 01 4 

A „Központi programok szerint ” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési idő (év) 

1.  Fazekas 31 5293 01 2 

2.  Szőnyegszövő 21 5293 01 2 

3.  Kosárfonó és fonottbútor-készítő 21 5291 07 2 

4.  Bőrtárgykészítő 21 5272 01 2 

5.  Bőripari varrómunkás 31 5272 02  

6.  Cipőjavító 21 5272 02  

7.  Csipkekészítő 31 5291 02 2 

8.  Kézi és gépi hímző 21 5291 08  

9.  Textiljáték-készítő 21 5291 09  

10.  Nőiruha-készítő 33 5276 05 3 

11.  Varrómunkás 31 5276 03 1 

12.  Lakástextilvarró,-javító 33 5276 10  

13.  Kerékpárszerelő 31 5237 01 2 

14.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 1 

15.  Asztalosipari szerelő 31 5262 02 1 

16.  Faműves 33 5262 07 2 

17.  Fajátékkészítő 31 5291 03  

 146 



 

18.  Famegmunkáló 21 5262 01  

19.  Fatömegcikk és eszközgyártó 31 5291 04  

20.  Kárpitos 33 5262 06 2 

21.  Burkoló 31 5216 03 2 

22.  Kőműves 31 5216 14 3 

23.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01  

24.  Dísznövénytermelő 21 6207 01  

25.  Virágkötő 21 7862 01  

26.  Dísznövény és zöldségtermesztő 31 6207 01 2 

27.  Kerti munkás 21 6207 04  

28.  Zöldség- és fűszernövény-termelő 21 6207 08  

29.  Parkgondozó 21 6207 05  

30.  Száraztészta-készítő 21 5212 05  

31.  Mézeskalács-készítő 21 5212 03  

32.  Keksz- és ostyagyártó 31 5212 08  

33.  Sütőipari munkás 21 5212 04  

 
Az „Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, 2007. szeptember 1-jétől tervezett 
iskolarendszerű képzési kínálat az új OKJ szerint a speciális helyzetű tanulók számára ” 
táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Szakképesítés megnevezése OKJ száma 
Képzési 

idő 

1. 1899-
12-30 

Keramikus 54 211 10 0000 00 00 2 év 

2.  Népi kézműves 31 215 02 0000 00 00  

3. 1899-
12-30 

Textilműves 54 211 16 0000 00 00 2 év 

4.  elágazás: Kéziszövő 54 211 16 00105402  

Az „Adaptált szakmai programok középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók 
számára” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

sorszám Megnevezés Azonosító szám 

1. 1899-
12-30 

Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 

2. 1899-
12-30 

Csomagolási munkák 2846/16/2004 

3. 1899-
12-30 

Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004 

4. 1899- Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004 
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12-30 

5. 1899-
12-30 

Kézirongyszőnyeg és lábtörlő szövő 24111/2001. 

6. 1899-
12-30 

Konyhai munka, konyhai kisegítő munka 2846/17/2004 

7. 1899-
12-30 

Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói 
ismeretek a gyakorlatban 

MKSSZ11 

8. 1899-
12-30 

Papírtermék készítő 24112/2001. 

9. 1899-
12-30 

Parkápoló 1149/22/2004 

10. 1899-
12-30 

Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004 

11. 1899-
12-30 

Terménybetakarító M-KSSZ09 

12. 1899-
12-30 

Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 

13. 1899-
12-30 

Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004 

 
Az „Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján képzési idő megnyújtásával oktatható 
szakmák:” táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

Szakképesítés 
megnevezése 

Maximális képzési idő 

 

OKJ száma 
OKJ szerint (év) 
(óra) 

Kt. 50. § szerint 
(év ) (óra) 

2 év 4 év Gépi forgácsoló és 
részképesítései 

31 521 09 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

- Esztergályos 31 521 09 0100 31 01 (1000 óra) 

- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra) 

-Fűrészipari 
szerszámélező 

31 521 09 0100 31 03 (350 óra) 

-Köszörűs 31 521 09 0100 31 04 (650 óra) 

-Marós 31 521 09 0100 31 05 (1000 óra) 

2 év 
(2000) óra 
  
  
  

Számítógép-szerelő, 2 év 3 év 

-karbantartó 
 

33 523 01 1000 
(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 4 év Burkoló és 
részképesítései 

33 582 03 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 
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Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 (650 óra) 

Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 (550 óra) 

Parkettás 33 582 03 0100 31 03 (550 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Festő, mázoló és 2 év 4 év 

Tapétázó és 
részképesítései 

33 582 04 1000 00 00 
(2000 óra9 (4000 óra) 

Mázoló, lakkozó 33 582 04 0100 21 01 (650 óra) 

Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 (100 óra) 

Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 (1300 óra) 

Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 (550 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 4 év Kőműves és 
részképesítései 

31 582 15 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

- Beton- és 
vasbetonkészítő 

31 582 15 0100 21 01 (350 óra) 

- Építési kisgépkezelő 31 582 15 0100 31 01 (150 óra) 

- Építményvakoló 
kőműves 

31 582 15 0100 21 02 (300 óra) 

- Épületfalazó kőműves 31 582 15 0100 21 03 (350 óra) 

- Gépi vakoló 31 582 15 0100 31 02 (150 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  
  

2 év 3 év Bőrdíszműves és 
részképesítése 

33 542 01 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 
Táskajavító 33 542 01 0100 21 01 (400 óra) 

(2000 óra) 

Kalapos, sapka- és 

Kesztyűkészítő és 
részképesítései 

31 542 01 0000 00 00 (1600 óra) 

- Kalapos, sapkakészítő 31 542 01 0100 31 01 (1000 óra) 

- Kesztyűs 31 542 01 0100 31 02 (800 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

Szabó és részképesítései 33 542 05     

- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0100 21 01 (400 óra) 

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (400 óra) 

- Munkaruha- és 
védőruha-készítő 

33 542 05 0100 21 03 (400 óra) 

- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (150 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

Elágazásai:: 2 év 3 év 

- Csecsemő- és 
33 542 05 0010 33 01 

(2000 óra) (3000 óra) 
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gyermekruha-készítő     

2 év 3 év Szíjgyártó és nyerges és 
részképesítései 

31 542 02 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

- Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 (800 óra) 2 év 

- Szíjgyártó 31 542 02 0100 21 01 (800 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év Bútorasztalos és 
részképesítései 

33 543 01 1000 00 00 
(2000 óra) 4000 óra 

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra) 

- Fa- és bútoripari 
gépkezelő 

33 543 01 0100 31 01 (500 óra) 

- Faesztergályos 33 543 01 0100 21 02 (300 óra) 

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 4 év Épületasztalos és 
részképesítése 

31 582 08 1000 00 00 
(1800 óra) (3600 óra) 

- Fűrészipari gépkezelő 31 582 08 0100 21 01 (300 óra) 2 év 

- Famegmunkáló 31 582 08 0100 31 01 (300 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év 
Kárpitos és részképesítése 33 542 04 1000 00 00 

(2000 óra) (4000 óra) 

2 év 
- Bútorkárpitos 33 542 04 0100 31 01 (1000 óra) 

(2000 óra) 

2 év 3 év 
Könyvkötő és elágazása 31 527 01 0000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 
- Kötészeti gépkezelő 31 527 01 0100 31 01 (600 óra) 

(2000 óra) 

Motor- és kerékpárszerelő 
és elágazásai 

33 525 01     

- Motorkerékpár-szerelő 33 525 01 0010 33 02 
2 év 
(2000 óra) 

3 év 
(3000 óra) 

2 év 3 év Irodai asszisztens és 
részképesítései 

33 346 01 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

- Gépíró 33 346 01 0100 31 01 (1000 óra) 2 év 

- Gépíró-
szövegszerkesztő 

33 346 01 0100 31 02 (1500 óra) (2000 óra) 

Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati 
asszisztens 
részképesítései 

52 347 03      
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- Számítógépes 
adatrögzítő 

52 347 03 0100 31 01 (300 óra) 

- Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató 

52 347 03 0100 31 02 (300 óra) 

- Telemarketing 
asszisztens 

52 347 03 0100 52 01 (300 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Bolti eladó 
részképesítései 

31 341 01     

- Bútor- és lakástextil-
eladó 

31 341 01 0010 31 01 

- Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

31 341 01 0010 31 02 

- Műszakicikk eladó 31 341 01 0010 31 03 

- Porcelán- és edényárú-
eladó 

31 341 01 0010 31 04 

- Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 05 

- Zöldség-gyümölcs eladó 31 341 01 0010 31 06 

2 év 
(2500 óra) 
  
  
  
  

3 év 
(3000 óra) 
  
  
  
  

2 év 3 év Virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő és 
részképesítései 

33 215 02 0000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

- Virágbolti eladó 33 215 02 0100 31 01 (600 óra) 

- Virágdekoratőr 33 215 02 0100 33 01 (800 óra) 

- Virágkereskedő 33 215 02 0100 33 02 (800 óra) 

- Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 (600 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 3 év Panziós, falusi vendéglátó 
és részképesítései 

31 812 01 0000 00 00 
(1800 óra) (3000 óra) 

- Mezőgazdasági 
gazdaasszony 

31 812 01 0100 31 01 (500 óra) 2 év 

- Szállodai szobaasszony 31 812 01 0100 21 01 (300 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év 
Szakács és részképesítései 33 811 03 1000 00 00 

(2000 óra) (4000 óra) 

- Gyorséttermi- és 
ételeladó 

33 811 03 0100 31 01 (350 óra) 2 év 

- Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 (150 óra) (2000 óra) 

Vendéglős részképesítése: 52 811 02      

2 év 
- Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 (500 óra) 

(2000 óra) 

Dísznövénykertész és 33 622 01 1000 00 00 3 év 4 év 
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részképesítései (3000 óra) (4000 óra) 

- Faiskolai munkás 33 622 01 0100 21 01 (400 óra) 

- Faiskolai termesztő 33 622 01 0100 31 01 (500 óra) 

- Mikroszaporító 33 622 01 0100 31 02 (500 óra) 

- Növényházi 
dísznövénytermesztő 

33 622 01 0100 31 03 (500 óra) 

- Szabadföldi 
dísznövénytermesztő 

33 622 01 0100 31 04 (500 óra) 

- Szövettenyésztő 33 622 01 0100 21 02 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  
  
  

2 év 3 év 
Gazda 33 621 02 1000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

- Aranykalászos gazda 33 621 02 0100 31 01 (800 óra) 

- Ezüstkalászos gazda 33 621 02 0100 21 01 (500 óra) 

- Mezőgazdasági munkás 33 621 02 0100 21 02 (300 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Kertész és 
részképesítései 

31 622 01     

- Fűszernövény termesztő 31 622 01 0100 21 01 (1000 óra) 

- Gombatermesztő 31 622 01 0100 21 02 (1000 óra) 

- Gyógynövénytermesztő 31 622 01 0100 21 03 (1000 óra) 

- Kerti munkás 31 622 01 0100 21 04 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

és elágazásai:       

- Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 2 év 

- Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 (2000 óra) 

- Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03   

3 év 
(3000 óra) 
  

Parképítő és –fenntartó 
technikus részképesítései 

54 622 01      

- Parkgondozó 54 622 01 0100 21 01 (400 óra)   

Édesipari termékgyártó és 
részképesítései 

33 541 01 0000 00 00 
2 év 
(2000 óra) 

3 év 
(3000 óra) 

- Cukorkagyártó 33 541 01 0100 31 01 (450 óra) 

- Csokoládétermék-gyártó 33 541 01 0100 31 02 (500 óra) 

- Kávé- és pótkávégyártó 33 541 01 0100 31 03 (300 óra) 

- Keksz- és ostyagyártó 33 541 01 0100 31 04 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 3 év 
Pék  és részképesítései 33 541 04 0000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

- Gyorspékségi sütő és 33 541 04 0100 21 01 (400 óra) 2 év 
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eladó 

- Sütőipari munkás 33 541 04 0100 21 02 (500 óra) (2000 óra) 

- Száraztésztagyártó 33 541 04 0100 21 03 (400 óra)   

3 év 4 év Pék-cukrász 
részképesítése 

33 541 04 1000 00 00 
(3000 óra) (4000 óra) 

2 év 
- Mézeskalács-készítő 33 541 04 0100 21 01 (700 óra) 

(2000 óra) 

A „Speciális (adaptált) képzési programok: 
Adaptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

Szakképesítés 
megnevezése 

 képzési idő (év) Jóváhagyási szám 

 

OKJ száma 

  

Bútorasztalos  
részképesítései 

3354301 1000     

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2  13327-1/2008.(VIII. 1.) 

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 2 13327-9/2008.(VIII. 1.) 

Bolti eladó elágazása 31 341 01   13327-2/2008.(VIII. 1.) 

 - Élelmiszer- és 

vegyiáru-eladó 
31 341 01 0010 31 02 3  13327-8/2008.(VIII. 1.) 

Bőrdíszműves elágazása 

 - Bőrtárgykészítő 
31 542 02 0100 31 01 2  13327-4/2008.(VIII. 1.) 

Festő, mázoló és 

tapétázó 
33 582 04 1000 00 00 4 13327-10/2008.(VIII.1.) 

részképesítés Iparitermék-
bontó 

31 521 08 0100 21 03 2  13327-11/2008.(VIII. 1.) 

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 4  13327-14/2008.(VIII. 1.) 

részképesítés  

Mezőgazdasági 
gazdaasszony 

31 812 01 0100 31 01 2  13327-15/2008.(VIII. 1.) 

részképesítés  

Szállodai szobaasszony 
31 812 01 0100 21 01 2  13327-18/2008.(VIII. 1.) 

részképesítés  

Étkezdés 
52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009. (10. 16.) 

Irodai asszisztens és 
részképesítése 

33 346 01 1000 0000 3  18246-3/2009. (10. 16.) 

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2  12723-1/2008. (IX. 26.) 
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Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 4  13327-19/2008.(VIII. 1.) 

Takarító 31 814 01 0000 00 00 2  13327-20/2008.(VIII. 1.) 

részképesítés  

Textiltermék-összeállító 

  

33 542 05 0100 21 04 2  13327-22/2008.(VIII. 1.) 

részképesítés  

Fűszernövény termesztő 

  

31 622 01 0100 21 01 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Gombatermesztő 

 

31 622 01 0100 21 02 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 03 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Kerti munkás 
31 622 01 0100 21 04 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Parkgondozó 
54 622 01 0100 21 01 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Sütőipari munkás 
33 541 04 0100 21 02 2  FVM 25207/1/2009. 

Az „Adaptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

Szakképesítés Jóváhagyási 

megnevezése 
OKJ száma 

Maximális 
képzési idő 
(év) szám 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3  13327-3/2008. (VIII. 1.) 

Cipész, cipőkészítő, 
cipőjavító 

33 542 02 1000 00 00 3  13327-7/2008. (VIII. 1.) 

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 3  13327-24/2008. (VIII. 1.) 

A „Adaptált szakképesítések hallássérültek számára” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

Szakképesítés 
Maximális 
képzési 
idő  

Jóváhagyási 

megnevezése 

OKJ száma 

(év) szám 

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 4  13327-5/2008. (VIII. 1.) 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4  13327-6/2008. (VIII. 1.) 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3  13327-12/2008. (VIII. 1.) 
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Szakács 33 811 03 1000 00 00 4  13327-16/2008. (VIII. 1.) 

Adoptált részképesítés  

Textiltermék összeállító 

 

33 542 05 0100 21 04 2  13327-23/2008. (VIII. 1.) 

Számítógép-szerelő, MeH EKK ügyszám: 

-karbantartó 
33 523 01 1000 00 00 3 

XIX-849/2/2008. 

Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4  FVM 25207/1/2009. 

Kertész 31 622 01 3  FVM 25207/1/2009. 

Pék 33 541 04 0000 00 00 3  FVM 25207/1/2009. 

Adoptált részképesítés  

Sütőipari 
munkás 

33 541 04 0100 21 02 2 FVM 25207/1/2009. 

A „Adaptált szakképesítések látássérültek számára:” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

Adoptált rész-
szakképesítés 

Jóváhagyási 

megnevezése 

OKJ száma 
Maximális 
képzési idő 
(év) szám 

Számítógépes 
adatrögzítő 

52 347 03 0100 31 01 2  13327-17/2008. (VIII. 1.) 

Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató 

52 347 03 0100 31 02 2  13327-21/2008. (VIII. 1.) 

Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2  FVM 25207/1/2009. 

A „1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a 
24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint Alternatív (előrehozott) 3 éves képzési idejű 
szakképesítések: ” táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

A szakképesítés/elágazás megnevezése 
A szakképesítés/elágazás 
azonosítószáma 

Maximális 
képzési idő 
(év) 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00  3 

Csecsemő- és gyermekruha-készítő 33 542 05 0010 31 01 3 

Csipkekészítő 31 215 02 0010 31 01 3 

Édesipari termékgyártó 33 541 01 0000 00 00 3 

Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 31 341 01 0010 31 02 3 

Fajátékkészítő 31 215 02 0010 31 02 3 

Faműves 31 215 02 0010 31 03 3 

 155 



 

Fazekas 31 215 02 0010 31 04 3 

Férfiszabó 33 542 05 0010 31 02 3 

Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3 

Gazda 33 621 02 1000 00 00  3 

Gépi forgácsoló 31 521 09 0100 00 00 3 

Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítő 31 215 02 0010 31 05 3 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 3 

Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 3 

Kerékpárszerelő 33 525 01 0010 33 01 3 

Kézi és gépi hímző 31 215 02 0010 31 06 3 

Kosárfonó és fonottbútor-készítő 31 215 02 0010 31 07 3 

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3 

Motorkerékpár-szerelő 33 525 01 0010 33 02 3 

Népi bőrműves 31 215 02 0010 31 11 3 

Női szabó 33 542 05 0010 31 02 3 

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 3 

Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0000 00 00 3 

Pék 33 541 04 0000 00 00 3 

Szakács 33 811 03 1000 00 00 3 

Szőnyegszövő 31 215 02 0010 31 08 3 

Takács 31 215 02 0010 31 09 3 

Zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 3 

A „Készségfejlesztő speciális szakiskolák számára készült szakmai program modulok” 
táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

Szakma megnevezése Azonosító szám 
Maximális 
képzési idő 
(év) 

Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 

Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 2 

Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 2 

Csomagolási munkák 2846/16/2004. 2 

Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004. 2 

Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004. 2 

Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004. 2 

Parkápoló 11049/22/2004. 2 

Terménybetakarító M-KSSZ09 2 
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Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004. 2 

Mézeskalács-sütő 18246-4/2009. (10. 16.) 2 

Szövött tárgy-készítő 18246-5/2009. (10. 16.) 2 

Gyártósori asszisztens 18246-6/2009. (10. 16.) 2 

Háztartástan 18246-7/2009. (10. 16.) 2 

Árufeltöltő 19068-1/2009. (11. 04.) 2 

Mosodai kisegítő 19068-2/2009. (11. 04.) 2 

Számítástechnikai alapismeretek 19068-3/2009. (11. 04.) 2 

Udvaros 19068-4/2009. (11. 04.) 2 

Munkahelyi Gyakorlat Program 

Munkavállalói ismeretek 
MKSSZ11   

52. A Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium alapító okiratának módosítása 
(52. sz. 
melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

53. ) A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító 
okiratának  
módosítása (53. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” közül 
a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlése 
 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat a lenti szakmákkal bővül: 
 

Üzleti szakügyintéző elágazása 
Banki szakügyintéző

55 343 01 0010 55 01 
2  

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2  

Marketing- és reklámügyintéző 52 342 01 0000 00 00 1  

 
54.) A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 
alapító okiratának módosítása (54. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alaptevékenységet kiegészítő végezhető tevékenysége az alábbiakkal bővül: 
 
 Nemzetközi programban való részvétel  
 Vendéglátóipari termékek előállítása és értékesítése  
 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak érvényben 
törlésre kerülnek. 
 
55.) A Zrínyi Ilona Gimnázium alapító okiratának módosítása (55. sz. melléklet) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 
 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 
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Az alapító okirat alaptevékenységet kiegészítő végezhető tevékenységei közül az 
alábbi törlésre kerül: 
 
Szolgálati lakások fenntartása  
 
Az 1-55. pont végrehajtására vonatkozóan a 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály 
Határidő: 2010. július 1. 
 
56. A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően – a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentsék be. 
 
Felelős: Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő: A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 
 
57. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 1-55. sz. melléklet szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
58. A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a módosításokkal  
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár által vezetett  
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 
napon belül. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
 
19. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

benyújtására 
 
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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II-22/43.249/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:        Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott költségvetésében a 
közművelődési intézmények részére az intézményi költségvetési 
támogatáson felül 2 millió Ft-ot biztosít a Közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázathoz önrészként. 
 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége 
esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész 
összegét Miskolci város közművelődési intézményei rendelkezésére bocsátja 
és a számlájukra felhasználás céljából átutalja.  
 
Felelős:     Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:      Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:    2010. március 10. 
 
 
 
20. napirend tárgya:  Javaslat könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 

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

 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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II-23/43.250/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat támogatására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott 
költségvetésében a Miskolci Városi Könyvtár részére az intézményi 
költségvetési támogatáson felül 1,5 millió Ft-ot biztosít Könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként. 

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

esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész 
összegét a Miskolci Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja és a 
számlájára felhasználás céljából átutalja.  

 
Felelős:     Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:      Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 
Főosztály  

     Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:    2010. március 10. 
 

 
 
 

21. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városi Könyvtárnak a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” 
– A könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4/09/01 című pályázat 
benyújtására 

 
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 

 
 

 162 



 

II-24/43.251/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár pályázatának benyújtásához 

hozzájárulás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Városi Könyvtárnak a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-
Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4/09/01 című 
pályázat benyújtása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Miskolci 
Városi Könyvtár benyújtsa pályázatát konzorciumi formában a „Társadalmi 
Megújulás Operatív Program – Tudásdepó Expressz – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében TÁMOP-3.2.4/09/01” témakörben.  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és 
szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és 
üzemelteti a Miskolci Városi Könyvtárban.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:      Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
     Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:    2010. március 4. 

 
 
 
22. napirend tárgya:  Javaslat a „Miskolc város bora” cím alapítására 

hozott, módosított közgyűlési határozat módosítására 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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II-25/43.252/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Miskolc város bora” cím alapítására hozott, módosított 

közgyűlési határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Miskolc 
város bora” cím alapítására hozott, módosított közgyűlési határozat 
módosítására” vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az V-116/16.505/2007. számú 
határozattal módosított  II-58/5.338/2006. számú határozatának 2.  pontját - 
melyben döntött „Miskolc város bora” cím alapításáról -  m ó d o s í t j a  az 
alábbiak szerint.  
 
2.) A „Miskolc város bora” címet minden páros évszámú évben megrendezett, 
Bükkalján, és Tokaj-Hegyalján termesztett szőlőből készült, tetszőleges 
évjáratú borok és borkülönlegességek számára kiírt nyílt borversenyen lehet 
elnyerni legfeljebb egy fehér-, egy vörösbornak, és egy borkülönlegességnek. A 
zsűrinek lehetősége van arra is, hogy a Miskolc város bora címet nem minden 
kategóriában ítéli oda. További részvételi feltétel, hogy a benevezett borból a 
termelőnek legalább 500 liternyit ki kell tudnia palackozni, és a borverseny 
részvételi szabályzatában előre megállapított térítés ellenében az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani, feltéve, ha azt az önkormányzat 
igényli. A címet elnyert bor, vagy borok termelőinek lehetővé kell tenniük, hogy 
a palackozást az önkormányzat megbízottja ellenőrizhesse. 
 
Közgyűlés a határozatok további pontjait változatlanul érvényben tartja.  
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:     azonnal 
 
 

 
23. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi 

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

 
A Közgyűlés 28 igen, 8 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a 
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II-26/43.253/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi ingatlan-

gazdálkodási tervének jóváhagyása   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIK 
Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  2010. évi ingatlangazdálkodási tervére” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
  
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodási Zrt. a 2010. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó 
bevételi előirányzatát: 
 

 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.794.870  eFt  
 Első u. 38.763  eFt 
 Második u. 29.056  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 9 170  eFt 
 Szondi u. 2.894  eFt 
  1.874.753  eFt 
     Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát  
  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.468.728  eFt  
 Első u. 36.401  eFt 
 Második u. 25.328  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 8 181  eFt 
 Szondi u. 4.820  eFt 
 Kötvényalapra történő átvezetés 88.000  eFt 
 Költségvetési befizetési kötelezettség - vagyonnyilvántartás  93.000  eFt 
 Előző évi pénzügyi hiány kompenzálása 150.295  eFt  
  1.874.753  eFt 

 főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.  
 
A bérleményszolgáltatási és ingatlan-vagyon nyilvántartási feladatok 
ellátásához az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási 
normatívát az  alábbiak szerint: 
  
 MIK Zrt. ingatlangazdálkodási normatíva 

 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 487.000  eFt  
 Első u., DAM I.         12.500  eFt  
 Második u.-i DAM II. épület       2.930  eFt  
 Szondi utcai épület                       2.203  eFt 
 Eperjes u-i nyugdíjas otthon           3.098  eFt 
 MIK ZRt összesen 507.731  eFt  
 Miskolc Holding Zrt ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva 93.000 eFt 
  
 Mindösszesen: 600.731 eFt 

 összegben állapítja meg. 
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2.  A Közgyűlés az ingatlan-vagyon nyilvántartási, ingatlanforgalmazási és 
városfejlesztési feladatokat a MIK Zrt. szervezetéből a Miskolc Holding Zrt. 
szervezetébe integrálja.  
Felhatalmazza a polgármestert a MIK ZRt. megbízási szerződése 
módosításának, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megbízási 
szerződésnek, továbbá a Miskolc Holding Zrt. megbízási szerződésének 
aláírására. 
 
3.  A Közgyűlés a lakásalap 2010. tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatát 
azonos összegben 87.500 eFt-al hagyja jóvá. 
 
4. A Közgyűlés az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének 
módosítására szóló IX-226/32.273-1/2009. számú határozatának 2.1 pontját, 
melyben döntött az értékesíthető önkormányzati bérlakások köréről, az alábbiak 
szerint módosítja:   
 
„2.1. Azon lakóépületekben, ahol a bérbeadói, műszaki, ingatlangazdálkodási 
vagy városfejlesztési szempontok alapján az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát indokolt megtartani.” 
 
A határozat további pontjait változatlanul érvényben tartja.  
 
5. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2010. évi felhasználásának 
területeit a következők szerint állapítja meg:  
 
- A megüresedő lakások közül a Közgyűlés a Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és Turisztikai Bizottság és az Ifjúsági Szociálpolitikai és Sport Bizottság részére 
különös méltányosságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból 
történő bérlőkijelölésre 20 lakást biztosít. Javaslatot a Polgármesteri Hivatal 
szakosztályai, önkormányzati intézmények vezetői és a MIK Zrt. tehet a 
bizottságok felé:  
 
 a Polgármesteri Hivatal Közoktatási- és Kulturális Főosztályának 
igénylésére közoktatási és művelődési önkormányzati intézmények dolgozóinak 
elhelyezésére 7 lakást, 
 a Polgármesteri Hivatal Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 
Főosztályának igénylésére kisajátítás során történő elhelyezéséhez 3 lakást 
biztosít.  
 
- A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a kiemelt személyiségek, 
szakemberek és családtagjainak elhelyezésére, további 5 lakást a befektető 
cégek vezető tisztségviselői elhelyezésére, melynek odaítéléséről a 
Polgármester saját hatáskörben dönt. 
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-  A MIK Zrt. a rendelkezésére álló további üres bérlakásokat a felmerülő 
feladatokhoz igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatározott egyéb 
bérbeadási igények teljesítésére, az ingatlanfejlesztés miatt szükségessé 
váló kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljára, egyéb bontási 
kötelezettséghez kapcsolódó elhelyezés céljára köteles felhasználni. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIK Zrt. vezérigazgatója,  
   Miskolc Holding Zrt elnök-igazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:   azonnal, valamint az   
   I.2  pont esetében 2010. március 31.,  
   illetve 2010. december 31. 

 
24. napirend tárgya:  Javaslat a Dr. Kemény Dénes uszoda melletti terület 

értékesítésére 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott 
határozat) nem érkezett. 

 
A Közgyűlés 27 igen, 12 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 

 
II-27/43.254/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Dr.  Kemény Dénes uszoda melletti terület értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Dr. Kemény 
Dénes uszoda melletti terület értékesítésére ” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 
40597/21 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítási eljárás lezárását követően kialakuló 
mintegy 7.379 m2 nagyságú ingatlan nyílt kétfordulós (ajánlattétel + 
versenytárgyalás) versenyeztetési eljárás útján értékesítésre kerüljön, az alábbi 
fejlesztési kötelezettségek és feltételek teljesítése mellett: 
 
 Az alkalmazandó fajlagos induló eladási ár összege: 8.000 Ft/m2  + áfa. 
 Az értékesítés feltétele, hogy az ingatlannak a Dr. Kemény Dénes uszoda 

megvalósítása kapcsán bejegyzett jelzálog alóli tehermentesítése 
megtörténjen.  

 Azonos pénzügyi feltételek mellett előnyben részesül az az ajánlattevő, aki 
vállalja a következő feltételek teljesítését: 
o ’A’ kategóriás irodaházat kíván megvalósítani 
o Legalább 10.000 m2 nagyságú épület építésére tesz ajánlatot 
o Vállalja az opciós terület teljes egészének megvásárlását 
o Vállalja a beruházás két éven belüli létrehozását. 

 167 



 

 A végleges tulajdon-átruházási szerződés megkötésének feltétele az 
adásvétel tárgyát képező ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárásnak a 
lezárása és a változásnak a földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése, valamint a szerződéstervezet Jogi és Ügyrendi Bizottság által 
történő előzetes jóváhagyása, ameddig is az ügylet előszerződéssel 
biztosítandó. 

 A vételár kiegyenlítése két ütemben történjen. Első ütemben a 10 % 
mértékű, s az adásvételi előszerződés megkötéséig teljesítendő foglalóval, 
majd a hátralékban lévő összeg a végleges adásvételi szerződés 
megkötését követő 15 naptári napon belül. 

 Vevő a kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében minden az 
eladó által támasztott jogi biztosítékot köteles elfogadni. (pl. az elállás 
joga, visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, mely utóbbi alól 
a beruházás megvalósulása érdekében felmentés adható) 

 A vevő, jelen döntés alapján 2014. december hó 31. napjáig nyerjen - az 
ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett módon - opciót a 40597/20 hrsz-
ú ingatlanból további földterület megvásárlására, a versenytárgyalás során 
kialakult fajlagos eladási áron. 

 A második ütemben értékesítésre kerülő terület nagysága legfeljebb a 
Szabályozási Terv vonatkozó módosítása során kialakult irodaház célú 
különleges közhasználatú intézményi zónába tartozó terület övezeti 
határáig terjedhet, vagyis az első és a második ütemben értékesítésre 
került terület nagysága legfeljebb mintegy 14.532 m2 lehet. 

 A 40597/20 hrsz-ú ingatlan részterülete értékesítésének – s így a 
40597/21 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítási eljárás lezárását követően 
kialakuló mintegy 7.379 m2 nagyságú ingatlanhoz történő csatolásának - 
feltétele, hogy a 40597/20 hrsz-ú ingatlant terhelő jelzálogjog jogosultja az 
elidegenítéshez írásbeli hozzájárulását adja. 

 
2. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t az elidegenítés teljes körű - az 
adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
 

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010. szeptember 30. 
 
 
 
25. napirend tárgya:  Javaslat a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, 

gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítéséről 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a 
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II-28/43.255/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Szentpéteri kapuban lévő kereskedelmi-gazdasági célra 

hasznosítható ingatlan értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szentpéteri 
kapuban kereskedelmi-gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nyílt kétfordulós (írásos 
ajánlattétel, majd versenytárgyalás) eljárás alkalmazásával értékesítésre jelöli a 
11116/3 hrsz-ú 9140 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant, 
melynek induló eladási árát 30.000.000,- Ft + áfa összegben határozza meg. 
 
2. Az értékesítés feltétele, hogy vevő vállaljon kötelezettséget – 
használatbavételi engedéllyel dokumentáltan – az ingatlan 3 éven belül 
történő beépítésére a szabályozási terv előírásainak betartásával. 
 
3. Az adásvételi szerződésben szerepeljen 10 % foglaló mellett a vállalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében minden lehetséges jogi 
biztosíték (elállási jog, visszavásárlási jog, késedelmi-, esetleg meghiúsulási 
kötbér, óvadék, jogvesztés kikötése, stb.) azzal, hogy a biztosítékok 
mérséklésének jogát a felek kizárják. 
 
A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t az elidegenítés teljes körű (az adásvételi 
szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     azonnal 

 
 

26. napirend tárgya:  Javaslat egyes nem lakáscélú ingatlanok 
értékesítésére 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztőin kívül (lásd elfogadott 
határozat) nem érkezett. 

 
 
A Közgyűlés 26 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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II-29/43.256/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolc, Árpád u. 2. szám alatt található 30519/73/A/6 helyrajzi 

számú 716 m2 nagyságú „egyéb helyiség”, a 30519/73/A/7 
helyrajzi számú 62 m2-es „egyéb helyiség”, valamint a Győri kapu 
47-53. szám alatti 22133/276 helyrajzi számú „szolgáltatóház” 
megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat egyes nem 
lakás célú ingatlanok értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
A Közgyűlés kétfordulós eljárás (nyílt írásos ajánlattétel+versenytárgyalás) 
alkalmazásával, a bérlők elővételi jogát biztosítva értékesítésre jelöli az alábbi 
ingatlanokat: 
1. kizárólag egyben, s egyszerre történő értékesítés útján a Miskolc, Árpád 
u. 2. szám alatt található 30519/73/A/6 helyrajzi számú 719 m2, a 30519/73/A/7 
helyrajzi számú 62 m2, a 30519/73/A/8 helyrajzi számú 48 m2 és a 
30519/73/A/9 helyrajzi számú 17 m2 nagyságú „egyéb helyiség” megnevezésű 
ingatlanokat, együttes induló vételárukat 180 millió Ft + 0 Ft áfa összegben 
meghatározva. 
2. a Miskolc, Győri kapu 47-53. szám alatti 22133/276 helyrajzi számú 
„szolgáltatóház” megnevezésű ingatlannak az OTP Bank Nyrt. fiókja által 
használt, mintegy 210 m2 alapterületű részét, az induló árat 45 millió Ft + 0 Ft 
áfa összegben meghatározva. Végleges adásvételi szerződés csak az ingatlan 
társasházasítását, azaz a bankfiók önálló albetétként az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzését követően köthető. Addig az ügylet 
előszerződéssel biztosítandó. 
 
A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t a az értékesítés teljes körű (a társasház 
tulajdont alapító okiratot, s az adásvételi szerződések aláírását is magába 
foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. cégvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     azonnal  

 
 

27. napirend tárgya:  Javaslat Szocio-Produkt Kft. pályázatának benyújtása 
kapcsán hozott határozat módosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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II-30/43.257/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Szocio-Produkt Kft. által benyújtott pályázattal kapcsolatban 

hozott határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szocio-
Produkt Kft. által benyújtott pályázattal kapcsolatban hozott határozat 
módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  módosítja   a VII-198/32.112/2009. 
számú határozatának 1. pontját, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a Szocio-
Produkt Kft. a NFÜ által 2009. évben a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásához szükséges eszközök: 
1 db ragasztó-kötőgép,  1 db stancoló gép, 1 db spirálozó gép, 1 db hímző gép 
beszerzésére pályázatot nyújtson be 17.800 eFt vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Szocio-
Produkt Kft. a NFÜ által 2009. évben a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásához szükséges eszközök: 
1 db ragasztó-kötőgép,  1 db lemez-levilágító beszerzésére pályázatot 
nyújtson be 25.000.e Ft (azaz: huszonötmillió forint) vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére. 
 
2. Közgyűlés a határozat további részét változatlanul érvényben tartja.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szocio-Produkt Kft. ügyvezető igazgató 
Végrehajtást felügyelő főosztály:Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 

 
 

28. napirend tárgya:  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző 
Központ alapító okiratának módosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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II-31/43.258/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító  

Okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Az Észak-
magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítására” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi 

Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. számú mellékletben található Alapító Okirat módosítás, és a 2. sz. 
mellékletben található egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2010. március 31.  
 

(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
 
29. napirend tárgya:  Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok 
cseréjére, valamint újabb bérlőkijelölési jogok 
alapítására 

 
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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II-32/43.259/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot 

megillető bérlőkijelölési jogok cseréje, valamint újabb 
bérlőkijelölési jogok alapítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a B-A-Z. 
Megyei Rendőr-főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok cseréjére, 
valamint újabb bérlőkijelölési jogok alapítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Az Önkormányzat hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok igény szerinti darabszámú 
cseréjéhez oly módon, hogy a szolgálati jelleg kizárólag az Önkormányzat által 
kényszerértékesítés során, beköltözhető állapotban megszerzett lakásokra 
vezethető át, ezáltal a korábbi BM lakások szolgálati jellege megszűnik.  
 
2. A cserével nem érintett, az önkormányzat által kényszerértékesítés során, 
beköltözhető állapotban megszerzett, és megszerzendő lakásokra a későbbi 
egyeztetéseknek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogot alapít, illetve igény esetén vételi 
lehetőséget biztosít a Rendőr-főkapitányság vagy a bent lakó bérlő javára. 
 
3. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t a tárgyalások lefolytatására és 
szükséges megállapodások előkészítésére, azokban foglaltak végrehajtására. 
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közgyűlési határozatban 
meghatározott feltételek szerinti megállapodások aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    folyamatos 

 
 

30. napirend tárgya:  Javaslat a Baross Gábor u. 13-15. sz. és a Lónyai út 
13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezésére 

 
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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II-33/43.260/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u.13. sz. alatti 

helyiség használati jogának rendezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat „a Baross G. 
u. 13-15. sz. valamint a Lónyai M.u.13. sz. alatti helyiség használati jogának 
rendezésére” tett előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ROMÉRO Egyesület részére 
biztosítja a Miskolc, Lónyai M. u. 13. sz. alatti 124 m2 nagyságú 
helyiségcsoport használati jogát 21 558 Ft/hó + Áfa bérleti díjért 2 évre, mely 
további 5 évvel, de legfeljebb a támogatási szerződés fennállásáig 
meghosszabbítható.  
Az Egyesület gondoskodik a helyiség felújításáról. A helyiséghasználattal 
kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási ktg., kialakítás költségei 
stb.) a helyiség használója viseli.  
A Közgyűlés a Miskolc, Baross u. 13-15. sz. alatti 4826/1/A/1 hrsz-ú 
ingatlanban lévő 189 m2 nagyságú helyiségcsoport ingyenes használatát a 
ROMÉRO Egyesület részére a továbbiakban nem biztosítja. Az Egyesület 
köteles a helyiségcsoportot kiürítve átadni a MIK Zrt. részére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
2. A Közgyűlés VI-166/31.938/2009. sz. határozatával a 4826/5 hrsz-ú 
ingatlan kezelői jogáról való lemondásért cserébe az MVK Zrt. részére 
határozatlan időre ingyenes használatba adja a Miskolc, Baross u. 13-15. 
sz. alatti 4826/1/A/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 189 m2 nagyságú 
helyiségcsoportot a 4826/5 hrsz-ú ingatlan rendeltetésével   azonos célra 
(klub), a fenti ingatlanra korábban fennállott kezelői joggal azonos feltételekkel, 
azonos jogokkal és kötelezettségekkel.  
A helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült mindennemű költségek (rezsi, 
karbantartási-felújítási ktg., társasházi közös ktg. stb.), valamint közterhek 
(ideértve az esetleges adókötelezettséget is) az MVK Zrt-t terhelik. 
Az Önkormányzat 2 666 600 Ft összeg megfizetését vállalja az MVK Zrt. 
részére a korábbi és a megszerzésre kerülő jogok értékkülönbözeteként a 
2010. évi költségvetése terhére, az Önkormányzat ingyenes tulajdonba adással 
megszerzett tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 30 
napon belül. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve folyamatos 
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31. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2010. I. félévi 
munkatervének megállapítására 

 
Polgármester: Módosító indítvány Fidesz frakció és az Ifjúsági, Szociálpolitikai 
és Sport Bizottság részéről érkezett. Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottság módosítóját előterjesztőiként befogadja, így erről külön szavazni nem 
kell. 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság módosító indítványa: 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a júniusra tervezett 
napirendet az alábbi ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
JÚNIUS 
Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2006-2010. évre szóló 
Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról. 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és 

 Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
     Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Véleményezi:    Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport-, 
      Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására. 
 
Előterjesztő:      Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Előkészítésért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:     Miskolci Családsegítő Központ igazgatója 
Véleményezi:     Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport-,     
                  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
Polgármester: A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra.  

 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 

 
A Fidesz frakció javasolja, hogy a határozati javaslat tervezet melléklete az 
alábbi napirenddel egészüljön ki: 
 
Április: 
Pénzügyi és gazdasági beszámoló a Miskolc Holding Zrt és tagvállalatai 
tevékenységéről (I. negyedév) 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
Előkészítésért felelős:  Miskolc Holding Zrt 
Közreműködik:   Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Véleményezi:  Valamennyi Bizottság 
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Június 
 
Beszámoló Miskolc Város felnőtt lakosságának foglalkoztatási helyzetéről 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
Előkészítésért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:   Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Véleményezi:  Valamennyi Bizottság 
 

A Közgyűlés 13 igen, 24 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) a módosító 
indítványt elutasította. 

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

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

 
II-34/43.179/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. I. félévi munkaterve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. I. félévi munkatervét a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő és felelős: munkaterv szerint 
 

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

32. napirend tárgya:  Javaslat a „Belvárosi rehabilitáció II ütem” 
Előzetes Akcióterületi Tervére 

 
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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II-35/43.262/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy:     Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi 
rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Tervére” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. „Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 
képező Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Tervét. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
kiemelt város-rehabilitációs projektjavaslat  kormánydöntésre történő 
benyújtására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Miskolci Városfejlesztési Társaság 
                             Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és – 
   rendezési Osztály             
                             Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   2010. április 30.  
 
3. A „Belvárosi rehabilitáció II. ütem” fejlesztésének tervezésére meghirdetett 
közbeszerzési eljárás keretében készülnek a műszaki tervek és 
költségbecslések, melyek leghamarabb 2010. április közepén állhatnak 
rendelkezésre. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben 
a beérkező költségbecslések kevesebb, mint 20 %-kal térnek el az EATT-ben 
lévő költségektől, úgy azt saját hatáskörben módosíthassa. 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Társaság 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Polgármesteri Kabinet Főépítészi,Városfejlesztési és – 
   rendezési Osztály 
Határidő:   2010. április 30. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy nyilatkozzon a projekt megvalósításához szükséges saját erő 
rendelkezésre állásáról. 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Polgármesteri Kabinet Főépítészi,Városfejlesztési és – 
   rendezési Osztály 
Határidő:   2010. április 30. 
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5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
kiemelt projekt második körös benyújtásához szükséges előkészítő 
intézkedések megtételére, a Belvárosi rehabilitáció II. ütem végleges 
Akcióterületi Tervének, és műszaki tervdokumentációinak kidolgozására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
                             Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és - 
   rendezési Osztály 
    Miskolc Holding Zrt.  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. október 30.  
 
 
6. A Közgyűlés engedélyezi a feladat indítását 2010. évi pénzügyi 
teljesítéssel. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi 
költségvetésben a Belvárosi rehabilitáció II. ütem előkészítése  feladatra 318,7 
millió Ft fedezetet biztosít. 
  
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. évi költségvetés elfogadása 
 

 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
33. napirend tárgya:  Javaslat „Miskolctapolca városrész integrált 

közterület-fejlesztése ” kiemelt projektjavaslat 
Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagára  
(Első forduló) 

 
 
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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II-36/43.263/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt 

projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyaga 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt projektjavaslat 
Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagára (első forduló)” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. „Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 
képező „Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése” kiemelt 
projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagát, és az abban 
foglalt fejlesztési célokat. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 
kiemelt városrehabilitációs projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervét a 
Közgyűlés 2010. júniusi ülésére terjessze be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Miskolci Városfejlesztési Társaság 
                             Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és – 
   rendezési Osztály             
                              Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   2010. május 30.  

 
34. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 

Kollégium intézmény vezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására 

 
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 

II-37/43.264/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 

intézményvezetői álláshelyére  pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőr-
Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 

Iskola és Kollégium (3520. Miskolc Téglagyár u. 1-2. sz.) magasabb 
vezetői álláshelyére pályázatot hirdet a melléklet szerint tartalommal, 
2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő határozott időre. 
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2) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) internetes oldalán történő megjelentetését. 

 
    Felelős:    polgármester 
    Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
    Határidő:  a közgyűlés döntését követő 8 napon 

belül 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

35. napirend tárgya:  Beszámoló a Szinva patak és mellékvízfolyásain 
keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi 
végrehajtásáról 

 
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 

 
II-38/43.265/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 

szennyező források fokozatos felszámolására vonatkozó 
Intézkedési Terv 2009. évi végrehajtásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Szinva-
patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi végrehajtásáról” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Szinva-patak és 
mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására 
vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi végrehajtásáról” című beszámolót 
elfogadja.  
 
2. A Közgyűlés a program folytatására a 2010. évre elfogadott Intézkedési 
Terv 40.700 e Ft-ot irányoz elő, amely összeget az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében szerepeltetni kell.  
 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
  Főosztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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36. napirend tárgya:  Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt megvalósításáról 2009. 
szeptember – 2010. január időszakban 

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

 
A Közgyűlés 25 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a 

 
II-39/43.266/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Beszámoló a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 

nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. január közötti időszakban 
elvégzett tevékenységekről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. január közötti 
időszakban elvégzett tevékenységekről készített beszámolót és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. január 
közötti időszakban elvégzett tevékenységekről készített beszámolót. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
 

37. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények 
energia beszerzéseire 2010-2011. évre vonatkozóan 

 
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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II-40/43.267/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:   Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a 

Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő 
létesítmények energia beszerzéseire 2010-2011. évre 
vonatkozóan 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megtárgyalta a „Tájékoztató 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények energia beszerzéseire 
2010-2011. évre vonatkozóan” című előterjesztést. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő 
létesítmények energia beszerzéseire 2010-2011. évre vonatkozó tájékoztatót 
tudomásul veszi, és az intézkedési tervben foglaltakkal egyetért. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
megbízására „A térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendszerek 
kialakítása Miskolcon” projekt 
működtetésére és projektmenedzseri 
feladatainak ellátására 

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

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

 182 



 

II-41/43.287/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Miskolci Városfejlesztési Kft. megbízása „A térségi közigazgatási 

és közszolgáltatási informatikai rendszerek kialakítása 
Miskolcon” projekt működésével és projektmenedzseri 
feladataival 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. megbízására „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási 
informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” projekt működésére és 
projektmenedzseri feladatainak ellátására című sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolc Városfejlesztési Korlátot Felelősségű Társaság 
ÉMOP-4.3.2-09-2010-0001.  „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási 
informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” című projekt működtetéséről és 
projektmenedzseri feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződést 
jóváhagyja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 
 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft.  
Közreműködik:   Pénzügy, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. március 31. 

 
 
 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Lakossági Kártya 

kedvezményezetti körének bővítésére 
 
 
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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II-42/43.288/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy:  Miskolc Kártya kedvezményezetti körének bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városi 
Lakossági Kártya kedvezményezetti körének bővítésére” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Kártya 
kedvezményezetti körének bővítését elfogadja és kiterjeszti a 
kártyahasználatra jogosultságot: 
 
 a Miskolc agglomerációjában (Alsózsolca, Arnót, Felsőzsolca, Gesztely, 

Hernádkak, Hernádnémeti, Sajópálfala, Szirmabesenyő, Kistokaj, Mályi, 
Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Répáshuta) állandó lakcímmel 
rendelkező magánszemélyekre, valamint  

 a Miskolci Ipari Parkban telephellyel rendelkező gazdasági társaságok 
nem miskolci állandó lakos munkavállalóira. 

 
2.) A Közgyűlés felkéri a kártyarendszert üzemeltető X-Centrum Nonprofit 
Kft-t, hogy gondoskodjon az elfogadott a kedvezményezetti kör bővítésének 
bevezetéséről 2010. március 15. napjáig.  
 
3.) A Közgyűlés elrendeli a Miskolc Kártya Szolgáltatási Szerződés 
módosítását Miskolc MJV Önkormányzata, illetve a Miskolc Holding Zrt. 
tulajdonában működő érintett kulturális, turisztikai, parkolási, közlekedési, sport 
és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat, illetve intézményeket 
érintően. 
  
Felelős:    polgármester 
Végrehajtásért felelős: X-Centrum Nonprofit Kft. 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. érintett tagvállalati és   
    Miskolc MJV Önkormányzata érintett    
    intézményi igazgatók 
Határidő:    2010. március 15. 
 

 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 
tőkeemelésre 

 
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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II-43/43.289/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 
kapcsolódó tőkeemelés 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése nagyprojekthez kapcsolódó tőkeemelésre” vonatkozó 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a B.-A.-Z. Megyei 

Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékébe bejegyzett Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(rövidített név: Miskolc Holding Zrt., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, 
székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) alaptőkéjének terhére kibocsátott 
összes részvény (egyszemélyes) tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb 
Szerve elhatározta a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjének a felemelését.  

 A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 
16.282.000.000,-Ft-ot kitevő alaptőkéjét (jegyzett tőke) felemelni rendeli 
1.216.000.000,-Ft-tal.  

 A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a jelen döntéssel elhatározott 
alaptőke-emelés megvalósulása esetén a Miskolc Holding Zrt. új felemelt 
alaptőkéje (jegyzett tőke) 17.498.000.000,-Ft-ot tesz ki.  

 
 A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új 

részvények kibocsátásával kerül sor.  
 
 Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt-nél kibocsátásra 

kerül 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton 
előállított törzsrészvény, mely új részvények egyébként az alapítás során 
kibocsátott törzsrészvénnyel azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve 
azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.  

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés 
során kibocsátott 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton 
előállított, újonnan előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének előzetes 
nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vállal akként, hogy a 
részvények ellenértékeként pénzbeli hozzájárulás formájában és az alább 
részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 
1.216.000.000,-Ft-ot: 

 
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a 

jelen legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 20 napon belül, 
pénzbetét részleges szolgáltatásaként (az összrészvény ellenérték 25%-át 
kitevő) átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 
számlájára 304.000.000,-Ft-ot, és ezt meghaladóan, a jelen legfőbb szervi 
határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a Miskolc Holding Zrt. 
Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által 
meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos 
részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget 
tenni. 
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Az alaptőke növekmény terhére kibocsátott új részvények kibocsátási 
értéke megegyezik a részvények névértékével. 
 
A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, 
hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi 
részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul 
megfizetésre került.  

 
A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés  
 
– zártkörű módon, új részvények kibocsátásával történik (valamennyi 

újonnan kibocsátott részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata veszi át),  

– az alaptőke-emelés 1.216.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg 
megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével, 

– az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével 
szolgáltatja, 

– a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények 
átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat 
megerősítésére a jelen határozat meghozatalát követő 10 nap időtartamot 
határoz meg.  

 
A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az 
alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a 
hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye 
közzé.  
 
Feltételes Alapító Okirat módosítása 
 
A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a 
Gt. 256.§ (1) bek-ben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt 
valamennyi részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az 
alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények ellenértékének 
szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 17.498.000.000.,-Ft, azaz 
Tizenhétmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió forint. 
 
Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése, továbbá a 2010. 
március 04. napján elhatározott alaptőke-emelése) során névértéken 
kibocsátásra kerül összesen 1.216  db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, 
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nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok 
megegyeznek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények 
kizárólagosan egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik. 
 
Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/6. ponttal bővül: 
 
„V/6. A 2010. március 04. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke-
emelés) során az Alapító 1.216.000.000,,-Ft pénzbetét szolgáltatására vállal 
kötelezettséget.  
 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 1.216. db 1.000.000,-Ft 
névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a 
korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik. 
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 
megegyezik a névértékkel.  
 
Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott 1.216.000.000,-Ft pénzbetét 
ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt 
újonnan kibocsátandó 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló 
törzsrészvény. 
 
Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, 
hogy az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 
20 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként (az összrészvény 
ellenérték 25%-át kitevő) átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-
06900007 számlájára 304.000.000.,-Ft-ot, és ezt meghaladóan, a jelen legfőbb 
szervi határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a Miskolc Holding Zrt. 
Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által 
meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték 
szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 
 
Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények 
átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi 
határozatnak megfelelően megtette.” 
 
„VI/1. A Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére 
kibocsátásra kerül összesen 17.498 db egyenként 1.000.000,-, azaz Egymillió 
forint névértékű, névreszóló, egy sorozatba tartozó törzsrészvény.” 
 
 
Felelős:                    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                     Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Közreműködik:                           MVK Zrt 
                                                            Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:                         2010.március 24. 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. 
Igazgatóságát az MVK Zrt. alaptőkéjének 1.216.000.000,- Ft-tal történő 
megemelésére a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Projekt önrészének 
biztosítása érdekében. 
 
Felelős:                     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Közreműködik:                              MVK Zrt 
                                                        Építési, Környezetvédelmi és   
       Városüzemeltetési Főosztály  
Határidő:                      Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről  
      szóló döntést követő 20 napon belül 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Konzorcium tagjait, hogy 
a Konzorciumi Együttműködési Megállapodáshoz kapcsolódóan szükség 
esetén kiegészítő megállapodásban rögzítsék az önerő biztosításának 
módosult feltételeit jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltak 
figyelembevételével. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                   MVK Zrt 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Közreműködik:                               Építési, Környezetvédelmi és   
       Városüzemeltetési Főosztály  
Határidő:                      Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről  
      szóló döntést követően 
 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Galéria Városi 

Művészeti Múzeumnak a TÁMOP 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-
3.2.11/10/01 című pályázat benyújtására 

 
 
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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II-44/43.290/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TÁMOP pályázat 

benyújtásának támogatása  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a 
„Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumnak a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-3.2.11/10/01 
pályázat benyújtására című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci 
Galéria Városi Művészeti Múzeum benyújtsa pályázatát a „Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-3.2.11/10/1 
témakörben.  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és 
szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti 
a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   2010. március 4. 
 

 
 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közszolgáltatási megállapodás 
kötésére a Romano Teatro Kulturális 
Egyesülettel 

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

 
 
A Közgyűlés 26 igen, 12 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) meghozta a  
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II-45/43.291/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Közszolgáltatási megállapodás megkötése a Romano Teatro 

Kulturális Egyesülettel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közszolgáltatási megállapodás megkötésére a Romano Teatro Kulturális 
Egyesülettel” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Romano Teatro Kulturális Egyesülettel Miskolc város 
hírnevének öregbítése, valamint az igényes színház népszerűsítése és 
támogatása céljából megkötendő Közszolgáltatási Megállapodást jóváhagyja. 
 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Megállapodás 
aláírására. 
 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. március 15. 

 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzati intézmények 

főzőkonyháin történő menzareform 
megvalósítására 

 
 

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

 
 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-46/43.292/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: Miskolci intézmények főzőkonyháin menzareform megvalósítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
önkormányzati intézmények főzőkonyháin történő menzareform 
megvalósítására” című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a menzareform céljaival 
és az önkormányzati intézmények főzőkonyháin a menzareform 
bevezetésével, a menzareform céljaival. 

 
2. A Közgyűlés felkéri Buday Péter főiskolai tanárt, országos hírű 
mesterszakácsot a menzareform szakmai irányítására.  
 
3. A Közgyűlés dr. Simon Gábor képviselőt a menzareform projektgazdai 
feladatok ellátásával megbízza. 
 
4. A Közgyűlés a menzareform program megvalósításához - a 2010. évi 
költségvetése terhére - 10 millió forint támogatást biztosít a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapítvány részére, melyről külön megállapodást kell kötni. 
Az alapítvány a 10 millió forint támogatást kizárólag a menzareform céljaira, 
intézményi eszközök vásárlására fordíthatja.  
  
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős: Buday Péter főiskolai tanár  
    dr. Simon Gábor képviselő 
    Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány  
Közreműködő főosztály:Közoktatási és Kulturális és Főosztály, 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. december 31. 
 

 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
között létrejött ellátási szerződés 
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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II-47/43.293/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 

Vöröskereszt között létrejött ellátási szerződés módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt között 
létrejött ellátási szerződés módosítására” című sürgősségi előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetével 
2007. július 2. napjával megkötött Ellátási Szerződés 2/e pontjának 
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:  
 
  „2/e 36 fő részére hajléktalanok otthonát, (…) működtet” 
 
2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, az  ellátási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős:        Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. március 31. 
 
 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. kapacitáson 

belüli ágyszámának átcsoportosítására, és a 
hospice ellátás bővítésére 

 
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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II-48/43.294/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 

Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. kapacitáson belüli 
ágyszámának átcsoportosítása, és a hospice ellátás bővítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK 
Nonprofit Kft. kapacitáson belüli ágyszámának átcsoportosítására, és a hospice 
ellátás bővítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. ápolási ágyaiból 5 ágy kapacitás átcsoportosításra 
kerüljön a Hospice Osztály ellátási kapacitásához. 

 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Miskolci Semmelweis 

Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges 
intézkedéseket az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete, 
valamint a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár felé megtegye. 

 
Felelős:          Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010. április 30.  

 
 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 28 igen, 11 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-49/43.295/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 

Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:   
 
 I. Cikkely 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
  
 „A társaság rövidített cégneve: MISEK Nonprofit Kft.” 
 
 VI. Cikkely 2. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 „A Gt. 141. § (2) bekezdés x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 
Legfőbb Szerv kijelölten kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:” 

 
 VI. Cikkely 2. 2. c) alpontja utolsó bekezdésének utolsó tagmondata az  alábbiak 
szerint módosul: 
„Megengedett utólagos jóváhagyási eljárásnak minősül, ha a felek által aláírt 
megállapodás (ügyletről szóló okirat) tartalmazza a Ptk. 215.§-ra történő azon 
utalást, hogy a szerződés, illetve jognyilatkozat létrejöttéhez a Legfőbb Szerv 
írásban rögzült hozzájárulása szükséges.” 
 
 VI. Cikkely 2. 2. g) alpontja az alábbiak szerint módosul:  
„a Hárommillió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű társaság alapítása, ilyen 
társaságban társasági részesedés szerzése vagy annak elidegenítése, valamint 
az ilyen társaság jogutód nélküli megszüntetéséről való döntéshozatal”. 
 
 VII. Cikkely 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezető a társaság igazgatói 
beosztással rendelkező munkavállalóira szabadon átruházhatja.” 

 

 VII. Cikkely 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 A felügyelő bizottság előzetes tájékoztatása, minden olyan szerződés 
megkötése előtt, amelynek összege a 25.000.000.-Ft-ot meghaladja. 
 
 XVII. Cikkely 18. pontját törli. 
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2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, és a MISEK Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 
 
Felelős:         Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály:Egészségügyi, Családvédelmi és   
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve 2010. március 31. 

 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-

műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény  benyújtására 

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

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

II-50/43.296/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási igény benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2010. évi 
egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtása” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a helyi önkormányzatok címzett 
és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 19/2005. (II.11.) Korm. rendelet 
szerint – az Önkormányzat 2010. évre gép-műszer beszerzés vonatkozásában 
céltámogatási igényt nyújt be. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     2010. április 1. 
  
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igény pozitív elbírálása 
esetén a szükséges 25 % önrészt, várhatóan 10 millió forintot a 2010. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     folyamatos 
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3.)  A Közgyűlés felkéri a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az  igénybejelentés előkészítésével, benyújtásával, 
valamint az egészségügyi gépek-műszerek beszerzésével kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     folyamatos 
 
4.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció 
kötelező elemét képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a 
Regionális Egészségügyi Tanács szakmai bizottsága által jóváhagyott 
megvalósíthatósági tanulmány alapján a céltámogatási igénybejelentéssel 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     2010. április 1. 

 
 
 

11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-
4.1.2./A) benyújtására a MISEK Nonprofit 
Kft. vonatkozásában 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-51/43.297/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
 
Tárgy: MISEK Nonprofit Kft. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 

című pályázat (ÉMOP-2009-4.1.2./A) benyújtásához hozzájárulás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-4.1.2./A) 
benyújtására a MISEK Nonprofit Kft. vonatkozásában” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be az Észak-magyarországi Operatív 
Program keretében meghirdetésre került rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése (ÉMOP-2009-4.1.2./A) című pályázatra. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     2010. április 30. 
   
                                    
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 
megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 %-át kitevő 
önrészt, várhatóan 60 millió forintot a projekt megvalósulásának időtartama alatt 
a 2010. és a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2011. évi költségvetés  
     elfogadásának időpontja 
 
3.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a 
pályázat kötelező tartalmi elemét képező nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és  
     Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:     2010. április 30. 
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13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatainak ellátására 
irányuló intézményfenntartói társulási 
megállapodás módosítására 

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

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

 
II-52/43.305/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 

irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás 
módosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló 
intézményfenntartói társulási megállapodás módosításának jóváhagyására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak 
ellátására irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás módosítását. 
 
2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelős:         Polgármester 
Határidő:    azonnal, illetve 2010. márc. 10. 
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és   
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:   Kistérségi munkaszervezet 

 
 
 

14. sürgősségi napirend tárgya:  Beszámoló a „Diósgyőr-Lillafüred 
Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” 
ÉMOP 2.1.1/A pályázat előrehaladásáról 

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

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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II-53/43.322/2010. sz. H A T Á R O Z A T-ot: 
 
Tárgy: „Diósgyőr-Lillafüred Komplex Kulturális és Ökoturisztikai 

Fejlesztése” projekt előrehaladási beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 
„Diósgyőr-Lillafüred Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” ÉMOP 2.1.1/A 
pályázat előrehaladásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a „Diósgyőr-Lillafüred 
Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” ÉMOP 2.1.1/A pályázati konstrukcióra 
benyújtott pályázat előrehaladásáról szóló beszámolót. 
 
2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Diósgyőri vár és 
környezetére készített térségfejlesztési programról szóló IV-99/59.458/2004. sz. 
határozat 2. pontja alapján létrejött polgármesteri biztosi szerződést mondja fel. 
 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Jogi és Közigazgatási Osztály 
Közreműködik:   Főépítészi, Városfejlesztési és –  
   Rendezési Osztály  

 
 
 

Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.  
Várhatóan 2010. március végén, április elején rendkívüli Közgyűlés 
összehívására kerül sor. 
A következő Közgyűlés időpontja:  
 

2010. május  20. 
 

 
 
Az ülést 20:23-kor berekeszti.  

 
 
 

k.m.f. 
 
 

  
Dr. Mihalecz Péter Káli  Sándor 

j e g y z ő p o l g á r m e s t e r 
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