
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
IV-43.089-2/2010. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 27-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, Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, 
Juga György,  Kobold Tamás, Kocsis Levente, Kovács Józsefné, Dr. Kovács 
László, Lenártek András, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Nyírő Pál, Nyulászy 
Istvánné, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Dr. Simon Gábor, 
Szabó Tamás, Szebeni Péter, Szilágyi Gizella, Dr. Szinay Attila, Szűcs Erika, 
Szűcs Tamás, T. Asztalos Ildikó,Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga 
László, Dr. Varga Zoltán, Zámbó Tiborné. Dr. Zsiga Marcell Lóránt. 
  
Az ülésről távol maradt: Dr. Hártó György, Illyés Miklós. 
 
 
Meghívottak: Molnár Zoltán MIK Zrt. vezérigazgató, Dr. Halmai Gyula Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatója, Börzsei Tibor MVK Zrt. Igazgatója, Korózs András 
MIHŐ Kft. Igazgatója, Duzsik Gábor MIVIZ Kft. Igazgatója, Fridély László 
Miskolci Turisztikai Kft., Osváth Zoltán Városgazda Nonprofit Kft. ügyv.igazgató, 
Karosi Imre MIKOM Nonprofit Kft., Stefán Csaba Régió Park Kft. igazgatója, 
Varga Zoltán AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 
Igazgatója. 
 
Káli Sándor polgármester: Köszönti a Közgyűlésén megjelent vendégeket, az 
elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait.  
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok 
elnökeit.  
Bejelenti, hogy a testület 45 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 30 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
 
Polgármester: Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a 
Közgyűlést, hogy döntsön. Több olyan előterjesztés van, ami még most kerül 
kiosztásra. Ha szükséges, természetesen tanácskozási szünetet rendel el. 
 
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
 



1. sürgősségi napirend tárgya:  Tájékoztató a Miskolcon kialakult árvízi 
helyzetről 

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

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

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Egyetemvárosban elhelyezkedő 
ingatlanokra – az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium javára – 
bejegyzett sportcélú használatot biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalomnak a 
diósgyőri sportligetben lévő ingatlanra 
történő átjegyzésére 

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

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

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Selyemréti Strandfürdő 
ingatlanfejlesztésével összefüggő döntések 
meghozatalára 

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

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

 

 2 



4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Bodó sor 34. sz. ingatlan 
előtt Király pince beszakadás és 
rézsűcsúszás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő partfalcsúszás I-II-III. 
szakasz tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítására 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 
Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztés TIOP pályázattal összefüggő 
önrészének kiegészítésére 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Sajószentpéteren található „Csemetekert” 
földterületre vonatkozóan haszonélvezeti 
jog biztosítására a Városgazda Nonprofit Kft 
számára 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a májusi rendkívüli csapadék 
okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis 
maior pályázatra 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére a tavaszi nagy esőzések 
miatt bekövetkezett belvíz 
káreseményekkel kapcsolatban, a belvíz 
károsultak támogatása, a belvízkárok 
helyreállítása érdekében 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 
 

11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt során felmerülő 
számla kifizetések engedélyezésének 
egyedi szabályozására, az értékhatárok 
figyelembe vételével 

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 

 
 

12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 
„Szállítási szerződés villamos járművekre 
és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 
közbeszerzési új  eljárás lefolytatására  

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

A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia 
létrehozására 

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

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

 
 

14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Polgármesteri Hivatal 
komplex rekonstrukciója keretében 
pótlólagosan felmerült strukturált hálózat 
(gyengeáramú rendszer) kiépítésével 
kapcsolatos beszerzés előkészítésére 

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

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

 
 

15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc, Diósgyőri városrész 
területén kiépítésre kerülő közterületi 
térfelügyeleti kamerás rendszer 
megfigyelési pontjainak kijelölésére 

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

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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16. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Piac Zrt. 2009. évi éves 
beszámolójához kapcsolódó szükséges és 
indokolt tulajdonosi döntés meghozatalára 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az MSZP és a Fidesz frakciót tegnap tájékoztatta az 
előterjesztésről, amelyet nemsokára kollégái ki is osztanak. 
Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre történő felvételéről.  
 

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

 
 

17. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „MIFŰ Miskolci Fűterőmű Kft. 
eszközeinek megvásárlására fordítandó 
hitelt biztosító pénzintézet kiválasztására” 
tárgyban indult közbeszerzési eljárás 
keretében megkötendő szerződés 
tartalmára 

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

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

 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet, a Pénzügyi Bizottság ügyrendi 
javaslatában a - 27. sz. (Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi 
szakmai munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadására) - napirend kétfordulós tárgyalására tesz javaslatot.  
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról.  

 
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 9 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  
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Polgármester: Tájékoztatja a testületet, a Fidesz frakció 2 ügyrendi javaslatot 
nyújtott be. 
A frakció az első indítványában javasolja, hogy a napirendek előtti felszólalások 
keretében a miskolci árvíz ügyében az időkeretet esetleg túllépve is 
felszólalhassanak a képviselők.  
A mai ülésre az árvízi helyzetről sürgősségi indítványt nyújtott be, melyet 
képviselőtársai is megkaptak, így az ügyrendi javaslat okafogyottá vált 
(napirend előtti hozzászólásra nincs lehetőség olyan témában, amelyről 
előterjesztés szól), ezért erről külön szavazni nem kell.  
 
A frakció a második indítványában javasolja, hogy a júniusi Közgyűlésre 
készüljön beszámoló az árvízi védekezésről, menetéről, költségeiről, azok 
esetleges megtérüléséről, a Védelmi Bizottság munkájáról, valamint a 
bekövetkezett károk nagyságáról. A javaslatot elfogadja, így erről külön nem 
kell szavazni.  
 
Ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés a napirend előtti hozzászólások után az 
árvízi helyzetről szóló beszámoló megtárgyalásával kezdje munkáját, majd a 
rendőrségi beszámolóval folytassa.   
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 
 

Dr. Simon Gábor: Ügyrendi javaslata, hogy a 16. sürgősségi napirendet 
(Javaslat a Miskolci Piac Zrt. 2009. évi éves beszámolójához kapcsolódó 
szükséges és indokolt tulajdonosi döntés meghozatalára) tárgyalja a testület 
zárt ülésen.   
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 13 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 
 

Polgármester: Kérdezi, képviselőtársai részéről van-e kérdés, észrevétel az 
ülés napirendjére vonatkozóan. 

--- 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, 
figyelemmel az elfogadott ügyrendi javaslatokra és a napirendre tűzött 
sürgősségi előterjesztésekre is. 

 
Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 
13 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 
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1.  sürgősségi napirend: Tájékoztató a Miskolcon kialakult árvízi helyzetről 
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
24. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról 
 
 Előterjesztő:   dr. Pásztor Albert kapitányságvezető 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 

Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadására 
 Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására 
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól 

szóló, módosított 3/2008. (III.12.) sz. rendelet módosítására, valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 
13/2007. (IV.20.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
 Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
 
3. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-

megtakarítást és széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező 
felújítása,- korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati feltételeiről 
szóló 33/2009.  (IX.30.) sz. rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
     
4. Javaslat a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és a 

művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól 
szóló rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési 

Zrt. között 2011. június 1-jétől hatályos Közszolgáltatási Szerződés 
megkötésére és a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekthez 
szükséges önrész, valamint a középtávon szükségessé váló autóbusz 
beszerzés finanszírozására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 

 
6. Javaslat a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási 

térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális 
fejlesztése ÉMOP -2009-4.3.1./A című pályázat benyújtására 

 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
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7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Települési hulladékgazdálkodási 
tervének elfogadására 

 
 Előterjesztő:   Orosz Lajos alpolgármester 
 
8. Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítására  
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
9.  Javaslat a 2011/2012. tanév középfokú beiskolázási tervére 
 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
10. Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0017 kódszámú „Iskolai 

tehetséggondozás”című pályázat megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítására 

 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
11. Javaslat az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma 

által kiírt „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” 
pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elfogadására (Pályázati 
kategória kódja: kollOKA-XVII.) 

 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
12. Javaslat a Diósgyőri Anyagtudományi és Technológiai Innovációs 

Klaszterhez történő csatlakozás jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
13. Javaslat a Miskolc, Árpád u. 90 szám alatti ingatlan Magyar Államtól 

történő ingyenes tulajdonba vételére irányuló igény bejelentésére 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
14. Javaslat a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a „Több, mint 

legenda…” Közhasznú Alapítvány részére helyiség biztosítására  
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi 

közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
16. Javaslat közművelődési megállapodás megújítására közművelődési 

feladatellátás céljából  
 

Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
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17. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város pályázati keretszabályzatának  
elfogadására          
         
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
18. Javaslat ingatlanrész Megyei Önkormányzat részére történő térítésmentes 

visszaadására  
 
 Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
19. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
20. Javaslat a Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő 

beépítetlen területek értékesítésére 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
21. Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt található társasház 

értékesítésére 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
22. Javaslat vagyonkezelési és közfeladat átadási szerződés megkötésére a 

MIHŐ Kft-vel  (Bogáncs utcai depóniagáz szemétlerakó telep ) 
 
 Előterjesztő:    Orosz Lajos alpolgármester     
 
23. Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:   dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
25. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 

határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2009. II. félév)  
 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
26. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
 
 Előterjesztő:    dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
  
27. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy 

társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai 
munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadására: 2 forduló 

 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
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28. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2009. 
évben benyújtott pályázatokról 

 
 Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester  
 
29. Tájékoztató a 2009. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv 

teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. évre vonatkozó turizmus-marketing 
feladattervre 

 
 Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
30. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási rendszere 2008. évi ÁSZ 

ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
     
31. Tájékoztató KÖZOP pályázat lehetőségéről „Miskolc városközpont – 

Avastető között kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítése” 
tárgyában 

 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
32.  Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság vezetője 

fegyelmi ügyének megtárgyalására 
 

Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
33.  Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
34. Javaslat fellebbezések elbírálására behajtási engedélyezési ügyben  
 
 Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 

 
A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 

 
2. Javaslat az Egyetemvárosban elhelyezkedő ingatlanokra – az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára – bejegyzett 
sportcélú használatot biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a 
diósgyőri sportligetben lévő ingatlanra történő átjegyzésére 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
3. Javaslat a Miskolc, Selyemréti Strandfürdő ingatlanfejlesztésével 

összefüggő döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
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4. Javaslat a Miskolc, Bodó sor 34. sz. ingatlan előtt Király pince beszakadás 
és rézsűcsúszás tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és  
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő partfalcsúszás 

I-II-III. szakasz tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és  
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
7. Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ 

infrastrukturális fejlesztés TIOP pályázattal összefüggő önrészének 
kiegészítésére 

 
 Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
8.  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő Sajószentpéteren található „Csemetekert” földterületre vonatkozóan 
haszonélvezeti jog biztosítására a Városgazda Nonprofit Kft számára 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet kapcsán 

benyújtandó vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítására 
 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
10.  Javaslat közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére a tavaszi nagy 

esőzések miatt bekövetkezett belvíz káreseményekkel kapcsolatban, a 
belvíz károsultak támogatása, a belvízkárok helyreállítása érdekében  

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
11. Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során 

felmerülő számla kifizetések engedélyezésének egyedi szabályozására, 
az értékhatárok figyelembe vételével 

  
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
12. Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 

kapcsolódó „Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó 
szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési új  eljárás lefolytatására  

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
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13. Javaslat a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia létrehozására 
  
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 

 
14. Javaslat a Miskolci Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója 

keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú 
rendszer) kiépítésével kapcsolatos beszerzés előkészítésére 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
15. Javaslat Miskolc, Diósgyőri városrész területén kiépítésre kerülő 

közterületi térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési pontjainak 
kijelölésére 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
16. Javaslat a Miskolci Piac Zrt. 2009. évi éves beszámolójához kapcsolódó  
 szükséges és indokolt tulajdonosi döntés meghozatalára  
  
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
17. Javaslat a „MIFŰ Miskolci Fűterőmű Kft. eszközeinek megvásárlására 

fordítandó hitelt biztosító pénzintézet kiválasztására” tárgyban indult 
közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződés tartalmára 

 
 Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 

 
Polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt tájékoztatja a testületet 
arról, hogy az árvízi helyzetben segítőket felsorolja, mert így tartja korrektnek.  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, azon belül Miskolc várost nagymértékben sújtó 
Szinva patak és Sajó folyó áradása miatt, 2010. május 16-21-ig tartó árvízi 
védekezésben segítőknek, valamint az árvíz károsultjainak megsegítésére több 
cég ajánlotta fel támogatását.  

Az alábbi cégek tettek felajánlásokat („abc” sorrendben):  

Auchan Borsod nevében Boda Mózes igazgató úr felajánlása:  

 600 fő éjszakai gátvédő ellátását szolgáló élelmiszer csomag  

 150 db Esőkabát 

Baumax Magyarország Zrt. Miskolci Áruház felajánlása: 

 30 pár gumicsizma 

Erste Bank felajánlása: 

 500 db esőkabát 

Fornetti felajánlása: 

 400 kg fornetti  
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McDonald's Étterem felajánlása: 

 150 db sajtburger 

Metro Kft. nevében Deme Attila igazgató úr felajánlása: 

 1 millió forint értékben élelmiszer csomag  

Római Teniszakadémia Budapest felajánlása: 

 Élelmiszerek 

SPAR Magyarország Kft. felajánlása (kapcsolattartó: Laber Zsuzsa 
kommunikációs vezető) 

 10 000 liter ásványvíz (1 kamion) 

Vodafon Magyarország Zrt. felajánlása: 

 200 pár gumicsizma  

 200 db esőkabát  

Magyar Vöröskereszt Borsod Megyei Szervezet 

Segítők - közreműködők 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 
 Miskolc Megyei Jogú Város Tűzoltósága 
 Miskolc Városi Rendőrkapitányság 
 Miskolci Egyetem 
 Miskolci Oktatási Intézmények 
 Miskolci Polgármesteri Hivatal 
 Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
 Polgári Védelmi Kirendeltség Miskolc 
 Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc 
 Vám- és Pénzügyőrség 
 Önkéntes segítő állampolgárok 
 
A megválasztott országgyűlési képviselőknek ezúton gratulál. Sebestyén 
László és Dr. Zsiga Marcell képviselő urak jelen vannak az ülésen. 
 
Sebestyén László: Megköszöni a gratulációt. Külön köszöni a 4. sz. 
választókerület lakosságának bizalmát.  
 
Polgármester: Gratulál Dr. Nagy Kálmánnak és Csöbör Katalinnak is, és 
egyben kéri, hogy Miskolc érdekeit támogassák a Parlamentben. Első 
feladatuk, hogy a vis maior keretből minél nagyobb szeletet érvényesítsenek. 
Az áprilisi országgyűlési választások miatt március 4-én volt utoljára 
Közgyűlés, így a 2010. március 15-én állami-, és szakmai kitüntetésben 
részesült – miskolci vagy Miskolchoz szorosan kötődő – polgárokról most szól 
néhány elismerő szót és ezúton gratulál a kitüntetésekhez. 
dr. Halmai Gyula a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója a MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetésben 
részesült a költséghatékony és felelős önkormányzati vagyongazdálkodás 
területén végzett tevékenysége elismeréseként. 
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dr. Nádassy Lászlóné dr. Karres Magdolna a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet főiskolai docense MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. 
dr. Tisza Tiborné  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
anyakönyvvezetője  a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST 
ÉRDEMKERESZT (polgári  tagozat kitüntetésben részesült. 
Dudás Péter r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési osztály vezetője Petőfi Díjban részesült. 
Ferenczyné Lendeczky Katalin a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola 
Tagintézménye, a Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgató-helyettese MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST 
ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. 
Horváth Attila a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 
ügyvezető igazgatója a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetésben részesült a Robert Bosch Power 
Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. nemzetközi sikereinek érdekében végzett 
tevékenységéért. 
Hunyadkürti István a Miskolci Nemzeti Színház színművészekiemelkedő 
színművészeti és színháztudományi tevékenységéért Jászai Mari-díjban 
részesült.    
Lénárt Györgyné a miskolci Martin János Szakképző Iskola igazgatója a 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.  
Luterán Lajos a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola és Szakiskola (Miskolc) vezető szakoktatója Miniszteri 
Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerésben részesült.  
A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ kollektívája Miniszteri 
Elismerő Oklevél elismerésben részesült. 
Ruszkai József  r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Főigazgatóság Észak-magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatósága igazgatója 
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (katonai tagozat) 
elismerésben részesült. 
Sarka Ferenc a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Koordinációs és 
Humánigazgatási Osztálya kiemelt főelőadója a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) elismerésben részesült. 
Sarkadiné Vajkó Éva a miskolci József Óvoda vezetője a MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) elismerésben 
részesült. 
Soós Roland az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 
(Miskolc) igazgatója a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári 
tagozat) elismerésben részesült a humánerőforrás fejlesztése területén több 
mint egy évtizede kifejtett példamutató munkája elismeréseként. 
Szabó Zsolt a Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális 
Parancsnoksága parancsnoka a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY 
ÉRDEMKERESZT (katonai tagozat) elismerésben részesült. 
Szemerey Lóránd a Szemerey Transport Zrt. vezérigazgatója a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat elismerésben 
részesült a hűtött áruk belföldi logisztikai szolgáltatási  rendszereinek hatékony 
fejlesztése és működtetése terén végzett tevékenysége elismeréseként. 

 16 



Tóthné Csorba Mária  a miskolci Avastetői Általános Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója a 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) 
elismerésben részesült. 
Varga Ferencné a miskolci 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskola és Magyar- 
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) elismerésben részesült. 
Merényi József  a fafaragó népi iparművész, a miskolci Andrássy Gyula 
Szakközépiskola mérnök-tanára a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST 
ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) elismerésben részesült. 
Dr. Torma András a Miskolci Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára 
kimagasló színvonalú munkájáért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
elismerésben részesült. 
Varga Miklós Imréné az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Miskolci Kirendeltsége, Hatósági Osztálya szakmai tanácsadója a 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) 
elismerésben részesült. 
Seres Ildikó a Miskolci Nemzeti Színház színművésze Jászai Mari-díj 
elismerésben részesült. 
Dr. Torma András   a Miskolci Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára a 
NAGY TIBOR GYULA-DÍJ elismerésben részesült. 
Halasi Imre a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója a Magyar Köztársaság 
Érdemes Művésze díj elismerésben részesült. 
Korcsmáros György a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja  Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze díj elismerésben részesült. 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytoll-díjban részesült: 
Gyarmati Béla  író, újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott 
igazgatója. 
Végezetül a maga és a Közgyűlés nevében még egyszer gratulál a 
kitüntetetteknek, további sikeres munkát és jó egészséget kíván! 

--- 
Mielőtt rátérnének a napirend előtti hozzászólásokra, sajnos szomorú 
eseményről is szót kell ejtenie. 
Életének 83. évében (2010. április végén) elhunyt Prof. Dr. Velkey László orvos, 
gyermekgyógyász, a miskolci Gyermek-egészségügyi Központ megálmodója, 
első igazgatója, Miskolc város díszpolgára. 
A ceglédi születésű Velkey László 1952-ben a budapesti Orvostudományi 
Egyetemen szerzett orvosi diplomáját követően Miskolcra jött. Élete végéig 
városunkban élt és dolgozott. 
A Borsod Megyei Kórház gyermekosztályának segédorvosaként kezdte 
pályáját, majd alorvos, 1961-től adjunktus, 1964-től pedig osztályvezető 
főorvos, egyben megyei szakfőorvos lett. 1968-ban megkapta az 
orvostudomány kandidátusa címet. 1981-től 1995-ig az Orvos-továbbképző 
Egyetem II. számú gyermekgyógyászati tanszékvezető egyetemi tanáraként 
dolgozott, miskolci székhellyel. Tagja volt a Miskolci Akadémiai Bizottságnak, 
1992-től az orvosi és egészségügyi szakbizottság elnöke, 1984-től 1991-ig 
pedig a Tudományos Minősítő Bizottság tagja volt. 
Prof. Dr. Velkey László emberi kvalitásai, intellektusa, szakmai felkészültsége 
alapján globális megoldásokat keresett a gyermekegészségügy aktuális 
kérdéseire. Alkata és európai műveltsége tette alkalmassá arra, hogy a mai 
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napig példaként említhető Gyermek-egészségügyi Intézményt és ellátást hozott 
létre. E munkájában, ha kell mérnök, ha kell segédmunkás, ha kell orvos, és 
mindezekkel együtt nagytekintélyű orvosprofesszor volt.  
Több évtizedes munkássága során számos díjat kapott, a sok elismerés közül 
kiemelkedik az 1976-ban elnyert Bókay János Emlékérem, az 1986-os 
Gyermekekért Díj, az 1991-ben megkapott Schöpf-Merei Emlékérem, az 1992-
es Batthyány-Strattman László-díj és a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje, 
amit 2004-ben kapott meg. Az általa alapított miskolci Gyermek-egészségügyi 
Központban már életében felavatták mellszobrát. 
Két könyve, az 1984-ben megjelent Gyermekeink gondozása, nevelése és az 
1994-es Gyermekgyógyászati praktikum fontos hiánypótló munkák voltak. 
Dr. Velkey László mindig igyekezett segíteni szűkebb választott hazája, Borsod 
és Miskolc ügyeit, ezt jelzi a Miskolc Város Díszpolgári kitüntető cím (1983), a 
Borsod Megye Pro Comitatu kitüntetése (2000) és a Miskolci Gyémántok 
elismerés (2002) is.  
 
Kéri, néma felállással emlékezzenek az elhunytra. 
 

(Megemlékezés után) 
 

Polgármester: Napirend előtt szólásra jelentkezett képviselőtársainak adja 
meg a szót.  
 
Lenártek András: A miskolciak egy hónappal ezelőtt véleményt formáltak arról, 
merre menjen tovább a következő négy évben a politika szekere. Polgármester 
úr, több ízben kérte, döntsenek a választók. Ez megtörtént. A miskolciak szerint 
a helyi ügyek nem mehetnek tovább úgy, ahogy eddig. A Fidesz-KDNP kétszer 
annyi szavazatot kapott itt helyben, mint a jelenlegi városvezetés, ami azért 
elgondolkodtató. A kampány során előjöttek azok a miskolci gondok, amelyek a 
választók döntését befolyásolhatták. Úgy érezték a választópolgárok a 
városvezetés eltávolodott tőlük. Megélhetési gondokra panaszkodtak, sokan 
munkahelyüket is elveszítették. 4500 fővel több munkanélküli van jelenleg, mint 
2002-ben volt. A társadalmi feszültség rendkívüli mértékben nőtt a városban is. 
A miskolciak mentális állapota sokat romlott, nem tudják a jövőt tervezni. Nincs 
a városban termelő beruházás. A megindult fejlesztéseket problémák lengik 
körül. (Zöld Nyíl, Vásárcsarnok, Fő utca projekt, uszoda, Selyemréti Strand) Az 
önkormányzat az eladósodás szélén áll. A közbeszerzésekre és a 
telekeladásokra sok esetben a gyanú árnyéka vetődik. Sokszor érzik úgy az 
emberek, hogy a fejük felett döntenek a közös ügyeikről. (Szent István tér, 
Városháza, sporttelepek eladása) A miskolciak szavazásukkal a Káli korszak 
végére tettek pontot. Az új vezetésnek nagy a felelőssége és komoly feladatok 
várnak rájuk. Céljuk, hogy élhetőbb várossá váljon Miskolc. 
 
Polgármester: A mérkőzés lefújásig tart. A Fidesz értékelése szerint Miskolc 
jövőjéről szólt a választás, ami erős csúsztatás, de számára is komoly 
figyelmeztetéssel bír. Véleménye szerint a szavazás arról szólt, ki irányítja majd 
az országot. A felsoroltak egy része tény, a többi pedig a folyamatos 
gyanúsítgatás részét képezi, amit már a kampányuk során is alkalmaztak már. 
Minden idők legsötétebb eszközökkel vívott kampánya zajlott, amelyben a 
Fidesz a nevét adta az avasi fészekrakó ügyben tett gyanúsítgatásokhoz. A 
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hamis eszközökkel vívott dolgoknak az a hátránya, hogy amikor a 
megoldásokra kerül sor, nehéz helyzetek alakulnak ki.  
 
Garamvölgyi Attila: A MISEK Kft-vel kapcsolatban számos hírt hallani 
mostanában. Rossz gazdasági környezetben már találkozott a kft. 
gazdálkodásával. Az egészségügyi dolgozókra nagy tisztelettel tekint, hiszen 
legjobb tudások szerint végzik a betegellátást a hányatott körülmények ellenére 
is. A felügyelő bizottság a valós kép megismeréséért mindent megtett. Született 
határozatok, javaslatok, amelyek nem kerültek teljes egészében 
megvalósításra. Az adatszolgáltatással gondok voltak, több esetben lehetett 
tapasztalni jogi- és alapszabálysértő működést. A MISEK Kft. rövid 
működésének felénél ügyvezető igazgató váltásra került sor. A 
könyvvezetésben is gond jelentkezett. A válságos gazdasági helyzetben 
felmerült annak a gyanúja is, hogy több tízmilliós nagyságrendben keletkeztek 
értékaránytalan szerződések. Félő, hogy a figyelemfelhívás kevés, a 
szerződéseket át kell alaposan vizsgálni. Nem szabad engedni, hogy a csőd 
szélére sodródjon a MISEK Kft.  A biztonságos feladatellátáshoz stabil 
finanszírozásra, a tárgyi és személyi feltételek biztosítására van szükség. 
Átgondolt közbeszerzésekre és pályázatokra van szükség. 1,5 milliárdos 
veszteségről van szó jelenleg. Kérdése, milyen elképzelése van a 
városvezetésnek a helyzet kezelésére? 
Az ellenzék természetesen az egészségügy helyes pályára állításában 
partnerként kíván közreműködni. 
 
Polgármester: Megköszöni a korrekt tájékoztatást, a helyzet az, ami 
elhangzott. A szerződésekkel kapcsolatban elmondja, a felügyelő bizottság kért 
szakértőt az átvizsgáláshoz. A város forrásai korlátozottak, a jelentős 
finanszírozási hiány, ami létrejött, az a szocialista kormány egészségpolitikának 
az eredménye. Nem tudja, hogyan lehet megoldani a 1,5 milliárd Ft kérdését.  
 
Dr. Simon Gábor: Lenártek András képviselőtársa politológusként elemezte a 
választások eredményét. A közbiztonság és más egyéb területen is közös 
munkára van szükség. Szombaton megalakul az új Kormány. A miniszterelnök 
jelölt bejelentette, hogy két hét alatt megoldják a közbiztonság problémáját. A 
júniusi Közgyűlésre tehát Miskolcon is rend lesz. 10 év alatt 1 millió új 
munkahelyet is ígért Magyarországon a miniszterelnök jelölt. Tehát Miskolcon 
20.000 új munkahely lesz. Július 1-jétől nagyarányú adócsökkentést hajt végre 
az új kormány. Az önkormányzat gazdálkodása tekintetében is van jó híre. Amit 
az előző kormány elfogadott, arra azt mondták nem jó. Jön tehát a hivatalba 
lépéssel együtt az új, pótköltségvetés. 1,5-2 milliárd Ft Miskolcra érkezését 
kíváncsian várja. A katasztrofális egészségpolitika is megváltozik szombattól. A 
TVK-t eltörlik, ez hangzott el. Az ülésteremben a várost képviselik, ezért kéri, 
hogy az együttműködést a jövőben is tartsák szem előtt. Több olyan pályázat 
fut, amelyhez kormányzati támogatásra van szükség.  
 
Kobold Tamás: Hozzászólását ott folytatja, ahol Garamvölgyi Attila 
képviselőtársa abbahagyta, de a konkrétumokkal szeretne foglalkozni. A kórház 
helyzetével kapcsolatban elmondja, akkor szaladt fel a szemöldöke, amikor 
azzal érveltek, hogy azért nem kötik meg a szerződést a kórházszolgáltató kft-
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vel – a cég egyébként 80 embert képvisel - , mert a szerződés aláírása 10 évre 
szól és a kórház gazdálkodását ellehetetleníti. Tényleg ezt valaki elhiszi?  
2004-ben a Semmelweis és a Diósgyőri Kórház hőszolgáltatási szerződést 
kötött 10 évre az akkor még Kipszernek nevezett Rt-vel. E szerződés keretében 
történt meg a fűtéskorszerűsítés, amit nagyon helyesnek ítél meg. 2,7 milliárd 
Ft-ba kerül ez a beruházás, amit a kórházak finanszíroztak.  
2007-2008-ban megállapították, hogy nincs szinkron a megkötött szerződés és 
a kiszámlázott tételek között, vagyis túlszámlázás történt 25 millió Ft értékben. 
Ebben az ügyben írt a kórház ügyvezetőjének, a számlákat tegnap délben 
kapta meg, de a 2009. előtti számlák hiányoztak. Kéri Polgármester urat, 
vizsgáltassa ki ezt az ügyet. A 25 millióról megegyeztek egy feljegyzésben, 
miszerint a cég kompenzálja, de tudomása szerint ez nem történt meg.   
Az OEP-pel keletkezett elszámolási vita eredményeképpen 112 millió Ft-ot kell 
kifizetni büntetőkamattal együtt. A bírósági eljárás még zajlik.  
Ma lényegében a szállítók finanszírozzák a kórház működését. 
Április végén feltette írásban azt a kérdést az ügyvezetőnek, hogy 2006. óta 
történt-e felülvizsgálat a szerződések terén? Azt a választ kapta, hogy 
határozott igennel, vagy nemmel és számszerűsített adatokkal szinte lehetetlen 
választ adni. Ezt elfogadhatatlannak tartja. A felügyelő bizottságnak is kellene 
felülvizsgálatot tartani. Tudomása szerint egy FB tag lemondott a közelmúltban, 
meg kellene tőle kérdezni, mi indokolta döntését.  
2003-2009. között 782 fővel csökkent a betegellátásban dolgozók létszáma. 
2009-ben a városi kórházban dolgozók nettó havi átlagkeresete 99.699 Ft volt.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Értetlenül áll az elhangzott hozzászólás 
után a mikrofon előtt, mert egy olyan ember tett fel kérdéseket, akinek a 
regnálása alatt olyan szerződéseket kötött a kórház, amelyek mai napig 
áthúzódó hatásúak.  Van olyan szerződése a kórháznak a Huniko Kft-vel, ahol 
az OEP-től 100%-os támogatást kapnak és a Kft-nek 120%-ot fizetnek ki. Ez a 
szerződés jövőre jár le. 
A szerződéseket felülvizsgálták, és megállapították, hogy a hosszú távú 
szerződéseket nem lehet módosítani a jogszabályi keretek között.  
A kórház managementje jelenleg működik. Kéri, hogy legalább egy évet 
adjanak az új vezetésnek, hogy bizonyíthasson. 
Kobold Tamásnak polgármesterként lett volna módja a megfelelő 
gazdálkodásra és akkor most nem lenne a kórház olyan helyzetben, 
amilyenben jelenleg van. 
 

--- Az ülést Fedor Vilmos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Lange László (Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke): Írásos 
bizonyíték van arra, hogy a németek a 16. század elején, 1522-ben a Diósgyőri 
vár és uradalom Habsburg Mária tulajdonába került. Innentől kezdve a német 
befolyás az ipari fellendüléshez hozzájárult. Sok esetben idegen hangzású 
névvel nem vállalhattak munkát. 1945. után ez a helyzet fokozódott. A 90-es 
években változott a helyzet, először 1998-ban alakult Miskolcon német 
kisebbségi önkormányzat. A miskolci németek történetének feldolgozását 
határozta el az önkormányzat a szűkös anyagi körülményeik ellenére is. Az 
erről készült tanulmányt a képviselők is megkapták.  
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Június 5-én kerül megrendezésre a III. Regionális Német Nemzetiségi 
Fesztivál.  
Augusztus 26-29. között a 43. békemenet kerül megrendezésre.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Pozitívan értékeli az német kisebbség tevékenységét. Utal arra, 
1992. körül kezdték el Miskolc történeti feldolgozását. A munkában Kobold 
Tamás polgármesterként jelentős szerepet vállalt.  
 
Dr. Szinay Attila: „Matador” (Dr. Simon Gábor) képviselőtársa hozzászólására 
reagálva elmondja, politológusként aposztrofálta Lenártek András 
képviselőtársa hozzászólását. Egyszerű pszichológus hallgatóként kijelenthető, 
hogy képviselőtársa hozzászólásában a projekció jelenségét láthatták, 
nevezetesen, amikor valaki alárendeltségi helyzetben érzelmeit másokra vetíti. 
A cinikus hangvételt nem értette. Nem igaz az, amit Polgármester úr mondott, 
hogy hamis eszközökkel kampányolt a Fidesz. Szerinte igenis hatékony volt  
kampány, hiszen képviselőtársa szó szerint visszamondta a Fidesz programját.  
Nincs helye a visszamutogatásnak az MSZP részéről Balatonöszöd óta. Helyi 
viszonylatban pedig a kórház helyzete miatt. Az a városvezetés, amelynek 
regnálása alatt valaki 7 millió Ft-ot kap azért, hogy megírja a kórház SZMSZ-ét 
(aki egyébként a városvezetés holdudvarának oszlopos tagja), majd 
ugyanaznap egy másik szerződéssel egy másik gazdasági társaságával 
vállalja, 7 millió Ft-ért, hogy a kórház szerkezetét átvilágítja, nincs joga Fidesz 
jó szándékát megkérdőjelezni. Először a saját házuk táján kellene sepregetni.  
A villamos projekt közbeszerzési kudarcairól is lesz ma még szó. A Közgyűlés 
ülésén hangzott el, hogy az a kommunikációs cég, amelyet a városvezetés 
favorizál, nem lesz jó, és íme, a Közbeszerzési Döntőbizottság 
megsemmisítette az eredményt és a városnak bírságot kell fizetnie.  
Az összefogás emlegetését furcsának tarja a kialakult helyzetben. Utal arra, 
hogy mióta a Holding létrejött, az ellenzéket gyakorlatilag sok mindenből 
kizárták.  
 
Polgármester: Jön még egy ősz is. Ősszel valóban Miskolcról lesz szó. A 
Fidesz folyamatosan összemossa a tavaszi és az őszi eseményeket. Ősszel 
döntenek majd a miskolciak a városvezetés sorsáról. Aki gyanús eseteket lát, 
forduljon az igazságszolgáltatáshoz. Az új kormánnyal szemben a 
városvezetésnek is komoly elvárásai vannak. Figyelemmel fogják kísérni, hogy 
azok az ígéretek, amelyek összefogást hirdettek, hogyan valósulnak meg a 
hétköznapokban. Orbán Viktor miniszterelnök jelölt úrnak ezzel kapcsolatban 
levelet írt. Pintér Sándor belügyminiszter várományost személyesen kereste 
meg azokkal az ügyekkel, amelyeket a város egyedül nem tud megoldani. 
Reméli a jogos kéréseket politikától függetlenül támogatják majd. 
 
Sebestyén László: Az MSZP választási kampánya arról szólt, hogy Miskolc az 
első, a legfontosabb. Akkor ki keverte össze a helyi és országos színtereket?  
 
Molnár Péter: Egyetért Lenártek András képviselőtársa értékelésével. A 
Fidesz-KDNP pártszövetség irányába tanúsított bizalmát a választópolgároknak 
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megköszöni. Szerinte áprilisban az ország sorsán túl, Miskolc jövőjéről is szó 
volt.  
Dr. Simon Gábor hosszan sorolta fel a problémákat, amelyeket az MSZP 
okozott az elmúlt 8 évben. Visszataszító, hogy akkor, amikor még fel sem állt az 
új Kormány, már cinikus számon kérő hangot ütött meg képviselőtársa.  
A MISEK Kft. kétes szerződésein nem lehet túllépni. Tudomására jutott, hogy a 
Közgyűlés tudta nélkül a Hematológiai Osztály átadásra került egy Alapítvány 
részére. Ha ez igaz, törvénysértést követtek el. Az épület egyébként címzett 
támogatásból újult meg, vagyis 10 évig elidegeníteni nem lehet.  
Az együttműködést az elmúlt 8 évben ők is hiányolták.  
Dr. Lange László úrnak köszönetet mond a kiadványért. Kéri, a békemenetet 
támogatni szíveskedjenek a képviselők is.  
 
Polgármester: Annak idején is elmondta Lange úrnak, hogy erre fedezetük 
nincs. Akkor kérte, hogy mondják le a rendezvényt. Az összefogást nem ő 
mondja, ez a kormány meghirdetett programja. Nem bemondani kell 
információkat, ha van ilyen szerződés, feljelentést kell tenni.  
 
Horváth József (Cigány Kisebbségi Önkormányzat): A roma közmunka 
programról szól, amely a kistérség sikeres pályázata eredményeképpen 
valósulhatott meg. Július 15-én jár le közmunka program. Kéri a képviselők 
segítségét, hogy a közmunkaprogram folytatódhasson. A számozott utcákban 
történt takarításokat nem támogatja. Arra kellene az ott élőket nevelni, hogy 
konténer biztosítása ellenében ők maguk gyűjtsék össze a szemetet.  
Lyukóban az árvízhelyzetkor jelen volt. Segítséget kért az egyik vezetőtől, aki 
azt a választ adta, sokan illegálisan laknak ott. Az embereket kellett volna 
menteni. 
Szeretné, ha a Zöld Nyíl Projektben a miskolci 25 ezer cigány is részt 
vehessen, hiszen jelenleg 80%-uk nem dolgozik.  
 
Polgármester: Tiszteli az elhangzott szándékot, de jelenleg az emberek 
többsége úgy éli meg, hogy egyes emberek nem akarnak dolgozni. Elemi 
elvárás például, hogy a gyerekeket iskolába járassák.  Az előítéleteken 
változtatni csak ezt követően lehet. A többségi társadalomnak is joga van a 
rendhez és fegyelemhez.  
 
Dr. Hardonyi András: Molnár Péter képviselőtársa hozzászólására reagálva 
elmondja, az állítása hamis és nem igaz. 
 
Dr. Simon Gábor: Sajnálja, hogy néhányan nem értették meg hozzászólását. A 
győztes 5 konkrét ígéretét sorolta fel, amelyet megvalósulását ő maga is 
szeretné. Ilyen volt az is, hogy két hét alatt rend lesz az országban, 10 év alatt 
1 millió új munkahely lesz, július 1-jétől egyszeri, nagyarányú adócsökkentés 
lesz, az önkormányzatok pótköltségvetés keretében visszakapják azokat a 
forrásokat, amelyeket az előző kormány elvett, az egészségügyet 
konszolidálják.  
 
Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés az 1. 
sz. sürgősségi indítvány megtárgyalásával folytatja munkáját.  
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Tájékoztató a Miskolcon kialakult árvízi 
helyzetről 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Tiszta szívéből köszönetet mond mindazoknak, akik a nehéz 
helyzetben keményen helyt álltak, akik védték a gátakat, akik a védekezésben, 
szervezésben részt vettek. Miskolcot minden korábbi előrejelzést felülmúló 
katasztrófa érte. Amikor az intézkedések megtörténtek a legnagyobb feladatot a 
logisztika jelentette. A város által deponált eszközök és a kialakult 
veszélyhelyzet között különbség volt. Egyidejűleg a karsztrendszerben is gond 
keletkezett, a kutak egy kivételével zártak, ezért kellett zacskós vízzel 
biztosítani átmenetileg az ellátást. Az energiaellátás is veszélybe került, hiszen 
több rendszert is elöntött a víz. A suvadás több helyen komoly károkat okozott. 
A korábbi partfalmunkákat is elmosta a víz. Az edelényi gátszakadás miatt a 
felsőzsolcai körforgalomnál keletkezett súlyos helyzet, hiszen több települést is 
veszélyeztetett a víz. A Védelmi Bizottság folyamatosan ülésezett. Az idő vált 
legfontosabb tényezővé, hiszen azonnali döntéseket kellett hozni. A rendőrség, 
a Vám- és Pénzügyőrség és a tűzoltóság munkáját külön köszöni.  
A vízfolyások kotrása, a Szinva meder kotrása és elvezetők átépítése, a 
fertőtlenítés még megoldandó feladat. Sokan a Szinva medrét beépítették, a 
város a kisajátításokat felgyorsítja. Miskolc régi értéke a malmok működése volt 
annak idején, amelyet a nagy árvíz után megszűntek. A suvadás nem csak 
Bükkszentlászlót, Perecest, de a történelmi Avast is érintik. Több fát is ki kell 
vágni, kéri a zöld szervezetek megértését, értékvédelemről van ugyanis szó. A 
Bosch 2 út körüli maszatolás 3 éven keresztül ment. Ha a Bosch 2. út 
megépülhetett volna, az autópálya lejáratát megvédte volna.  
A felajánlásokat megköszöni. A képviselői befizetéseket és a Jobbik 
aktivistáinak jelenlétét a gátakon megköszöni.  
Személyes tapasztalata, hogy voltak a védők, akik komolyan dolgoztak a 
gátakon és voltak a szurkolók, akik nem mozdultak, csak drukkoltak, ami 
felháborító. Volt a zsűri, amely tagjai csak bíráltak, hogy mit hogyan kellett 
volna tenni. Voltak nagyon durva dolgok is, ilyen a gátbontás esete. Ebben 
rendőrségi eljárás is indult. Olyan vállalkozók is akadtak, akik saját portájukra 
hordták a homokzsákokat. Szégyelljék magukat ezek az emberek.   
A városban komoly összefogás bontakozott ki, ami igen értékes dolog. A 
tapasztalatok azt mutatják, önkormányzati biztosra van szükség.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: Polgármester úr által elmondottak nagy részével egyetért a 
Fidesz frakció is. Arra kell fektetni a hangsúlyt, hogyan lehet a jövőben kivédeni 
egy újabb katasztrófa súlyos hatásait. A városban tapasztalt összefogás 
példaértékű volt. Úgy látta Diósgyőr egy részén, hogy a döntéshozókat 
felkészületlenül érte a helyzet. Két hullámban tette próbára az árvíz Miskolcot. 
A kisebb esőzéskor már kilépett a Szinva. Ezt követően jött a nagyobb 
árhullám. Az ott lakók építették volna gátakat, de nem volt elég homokzsák. A 
hídon túli területeket talán még meg lehetett volna védeni. A 
katasztrófavédelem egyik vezetője tőle kérdezte hova tegyék le a 
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homokzsákokat. Ekkor döbbent rá, hogy a Védelmi Bizottság és a helyszíni 
emberek között nem volt kommunikáció. Soha nem látott vízzel kellett 
szembenézni, ezt nem vitatja. Ha nincsenek ott a diósgyőri rendőrőrs 
munkatársai, még nehezebb lett volna a kommunikáció. A Szinva medrének 
rendben tartása évek óta probléma. Felsőmajláton a vasúti töltést önkényesen 
megbontották.  
A jövő feladatainak meghatározását nagyon fontosnak tartja. Lyukóban és más 
területeken is sok olyan embert ért az árvízkár, akiknek nincs biztosításuk. A 
tartalékalap terhére a támogatást át kell gondolni és a civilek, gazdálkodó 
szervezetek közérdekű felajánlásaira is nagy szükség van.  
 
Polgármester: Képviselő úr az egyike volt az előzőekben említett védők 
kategóriának.  
 
Dr. Kovács László: Köszönetet mond a lakosságnak, akik tevékenyen részt 
vettek a védekezésben, különösen azoknak, akik a város másik részéről 
érkeztek, ahol nem is fenyegetett az árvíz.  
Minden rosszban van valami jó, ezt szokták mondani. Évek óta húzódó 
problémákra most a kialakult helyzet felhívta a figyelmet. Hála Istennek 
emberéletet nem követelt az árvíz. Majlát, Ómassa és Hámor azok a területek, 
ahol közvetlen tapasztalatai vannak. 1999-ben már jelezte a Garadna patak 
problémáját, mielőtt ugyanis a Szinva patakba ömlene, gondot okoz, már akkor 
szükség volt homokzsákos védelemre. A támfal magasítása azóta sem történt 
meg. 2006-ban a pünkösdi árvíz már megmutatta a víz erejét. A bejelentések 
megítélése nem politikai feladat.  
Komoly kommunikációs probléma volt, hogy az emberek nem tudták, hogy 
kihez forduljanak segítségért.  
Az emberek véleményét figyelembe kell venni. Régen is úgy működött a 
veszélyelhárítás, hogy a helyi lakosok információira hagyatkoztak, pedig nem 
volt ez rossz út. 
A homok fertőtlenítését nagyon fontosnak tartja.  
Felsőhámorban lakossági fórumot tervez összehívni, hogy az emberek 
véleményét is meghallgassák. 
 
Polgármester: Kéri, a fertőtlenítésben azonnal intézkedjenek. Minden 
képviselőt kér, e-mailben vagy más úton, de a lakossági fórumokról értesítést 
küldjenek.  
 
Bazin Géza: Perecest sem kerülte el a víz. A lakosságnak megköszöni a 
fegyelmezett viselkedést és az összefogást. Megköszöni a városvezetésnek a 
gyors reagálását, hogy a bejelentését követően nem sokkal engedélyezte, hogy 
több géppel a helyszínre vonuljon egy külső vállalkozó. Nagyon fontos volt a 
gyors reagálás. A homokzsákok folyamatosan érkeztek.  
Szükségesnek tartja a meder tisztítását, a veszélyes fák kivágását, az illegális 
hidak megszüntetését és a támfalak megerősítését. A tarvágások 
megszüntetésének munkálataiban kéri az Északerdő segítségét. A Zöld Nyíl 
projekt miatt felszedett betonelemek hasznosítását meg kell tervezni. 
Perecesen például a Bollóalja utca mögötti támfalat lehetne megerősíteni 
ezekkel az elemekkel.  
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Polgármester: Lényeges, hogy az árvízvédelmi gyakorlattal rendelkező 
embereket a jövőben összefogják. Az illegális hidak megszüntetését és a 
fakivágások kérdését fontosnak tartja. 
 
Csutorás Géza: A vasárnap délelőtti felkészülés hiánya rányomta a bélyegét a 
kialakult helyzetre. A Könyves Kálmán úton ekkor már olyan folyam 
hömpölygött, ami ellen nem lehetett védekezni és nem is volt mivel. A lakosok a 
pincében tárolt értékeiket próbálták védeni. Az IVS-ben szerepel egyébként a 
Szinva szabályozás. Utal arra, hogy a patak a Márton bíró utca végén 
zegzugosan kanyarog és már korábban is okozott komoly károkat. Az elmosott 
részek visszapótlásával egyetért, de a munkálatokat szakszerűen kell végezni. 
Vízügyes szakembereknek át kell nézniük a visszapótlásokat.  
 
Polgármester: Amikor a Védelmi Bizottság a kövek kiszállításáról döntött, 
hamar kiderül  nagy köveket is viszi a víz. Ekkor döntöttek a betonelemek 
mellett. A homokzsákokat folyamatosan töltötték és a rendőrség segítségével 
szállították a helyszínekre.  
 
Dr. Hardonyi András: Dr. Szinay Attila és Dr. Kovács László képviselők már 
sok mindent elmondtak Diósgyőrről, így az elhangzottakat már nem mondja el 
még egyszer. Május 6. és 16. volt a két kardinális dátum. A legtöbb kár a 
választókerületében keletkezett. Ennek oka egyrészt a Szinva patak, másrészt 
a hegyről lezúduló csapadék volt. A további elemi károk megelőzésére a 
védekezés a legfontosabb, de ezen túl a megoldandó feladatok tematizálására 
is szükség van.  
Sajnos nem volt elég a homokzsák, ami abból adódott, hogy egyszerre több 
helyszínen is nagy igény keletkezett.  
Egy éve dolgoznak Vargha Tibor főosztályvezető úrral egy eredményes Szinva 
patak meder szabályozási tervvel, amelyre a város 250 millió Ft-ot nyert.  A 
Hóvirág utca, Papír utca és a Márton bíró utca területéről van szó.  
A legkritikusabb rész a Blaha Lujza utca. A meder alacsony és kicsi. 1 méter a 
vízszint és az utca közti különbség. A Bölcs utcában is elvitte a kerítéseket is a 
víz.  
Nem lehet a szakkérdéseket lakossági fórumokon megbeszélni. Önkormányzati 
biztos kijelölését tartja szükségesnek, aki a munkákat összefogja a szakma 
oldaláról.  
A szennyvízhálózat kialakítását évek óta tervezi a Blaha Lujza utcában. Amíg 
ez nem valósul meg, addig az útrekonstrukció felesleges.  
A veszélyes fák kivágása ellen bizonyára több zöld szervezet is tiltakozik majd, 
de azt mindenki láthatja, aki kimegy és megnézi, hogy a gyökerek néhol már 
szinte a levegőben vannak.  
Bartha György képviselőtársával közösen rendkívüli lomtalanítást hirdettek 
meg. 
A patakőri szolgálatot valós tartalmammal kellene megtölteni. 
Jegyző úrtól kéri, hogy a választókerületi alapból lehessen az árvízi feladatokra 
és a helyreállításra fordítani.  
 
Polgármester: Az ÁNTSZ együttműködését ezúton köszöni. Az ivóvíz 
biztosítását igen gyorsan megoldották. A NORDA-nak megköszöni, hogy a 
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Szinva meder kotrásával kapcsolatos pályázatot soron kívül aláírta. A 
fakivágásokat soron kívül meg kell kezdeni.  
 
Cseh László: A nem várt helyzetben példaértékű összefogás mutatkozott meg. 
A polgárőrök jelen voltak minden helyszínen. Lyukóban a völgyben kerültek 
veszélybe a házak, itt próbálták menteni a lakosságot. Hétfőtől azokat a 
házakat őrizték, amelyekből ki kellett az embereket költöztetni. A polgárőrség 
bővítette eszköztárát. Más megyéből is érkezett segítség, amelyet ezúton 
megköszön. BAZ megyében 900.000 Ft-tal támogatja a polgárőrség az 
árvízkárosultakat.  
 
Szűcs Tamás: Görömbölyön szerencsére nem történt nagy kár. A Görömböly 
patak néhány kertet elöntött. A patak tisztítását több ízben kérték már, hiszen 
évtizedek óta nem volt mederkotrás.  
 
Polgármester: Személyesen is jelen volt a helyszínen. Képviselő úr türelmét 
kéri, előbb a fokozottan veszélyeztetett területeken kell megoldani a 
problémákat.  
 
Bartha György: Megköszöni a lakosság és a vállalkozók segítségét. Több 
képviselőtársa is említette, hogy nem érkezett elég homokzsák és nem volt 
irányító ember. Elmondja, a 15. árvizet élte át a munkás oldaláról. A hozzáértő 
emberek nem teremnek csak úgy. A katasztrófavédelemnek a Sajó és a Hernád 
árvízével is foglalkoznia kellett. A kiliániak nem adták fel, még 10 órakor sem. 
Máshogy emlékszik a történtekre, mint Csutorás Géza képviselő úr. A Kiliánban 
még mindig vannak olyan házak, ahol áll a víz, ezt a belvíz okozza. További 
szivattyúzásokra lesz szükség, de erre csak akkor kerülhet sor, ha a belvíz 
visszaszorul. A lomtalanítást, amelyet Dr. Hardonyi András képviselőtársával 
meghirdetett, folytatni kell.  
Bükkszentlászló már a három héttel ezelőtti esőzést is megszenvedte. Akkor 
12-13 millió Ft kár keletkezett. Az út több helyen leszakadt, támfalak tűntek el, 
35 helyen a patak támfala olyan állapotba került, amely azonnali beavatkozást 
igényel. Sok házat sárlavina öntött el. A fertőtlenítést megkezdték a Kiliánba az 
ÁNTSZ útmutatása alapján. Nehezíti a helyzetet, hogy sok házba nem lehet 
még bejutni.  
 
Polgármester: Megköszöni, hogy Bartha György képviselő úr azonnal a védők 
mellé állt és szakmai tapasztalatával segítette a munkát.  
 
Sebestyén László: Az esőzés két alkalommal is gondot okozott, különösen 
Perecesen. A második alkalom komoly árvizet eredményezett. Tapasztalatai 
nem a rendkívüli jó munkáról szóltak. Hiányos volt az előkészítés, az operatív 
irányítás zökkenőkkel telített. A meteorológiai szolgálat előre jelezte az esőzést, 
tehát fel lehetett volna a helyzetre készülni.  
A fertőtlenítés nagyon fontos, mert a szennyvíz kiöntése járványveszéllyel 
járhat. A bükkszentlászlói út támfalépítése érdekelné. Megfigyelte, sőt az esti 
híradóban meg is nézte, hogy Polgármester úr nagyon ügyelt arra, nehogy egy 
képen szerepeljenek, pedig jelen volt ő is Fábián István képviselőtársával 
együtt. 
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A Szinva meder kotrását szakszerűen kell megszervezni, a költségvetés és a 
szakmai ellenőrzés hozzárendelésével.  
A mederben nincs helye fának, ahol van, ki kell vágni. 
Kérdése, a Kormánnyal sikerült-e rendezni a költségek mértékét? Ha igen, 
milyen százalékban.  
 
Polgármester: Az árvíz után az értékelő bizottság méri fel a károkat és ez 
alapján állapítják meg a vis maior alapból a részesedést. 45 millió Ft már 
megérkezett a védekezés költségeire. A helyreállításra 780 millió Ft-ot állítottak 
be. A lobbi tevékenységre szükség van. Reméli, képviselő úr humornak szánta, 
hogy direkt nem szerepelt velük egy adásban. A felvételeket egyébként nem 
látta. A Megyei Katasztrófavédelemmel le kell ülni tárgyalni, mert a Védelmi 
Bizottsággal átfedések vannak.   
 
Riba Istvánné: A 20. sz. választókerület képviselőjeként a Lyukóban kialakult 
helyzetről szól. 20 olyan épületet öntött el a víz, amelyekben életvitelszerűen 
élnek családok. Az emberek rokonoknál, barátoknál helyezkedtek el, amíg a 
házaik megközelíthetetlenek voltak. A cigány kisebbségi önkormányzat is részt 
vett a munkálatokban.  
A Torontáli és a Testvériség utcák között a patak medrét két éve 
megtisztították, ezért az itteni házak megmenekültek.  
A homokzsákok gyorsan megérkeztek, semmilyen megkülönböztetést nem 
tapasztalt. A MIKOM honlapján és MINAP-ban is meghirdették hol lehet 
támogatni a károsultakat. Már nagyon sokan segítettek eddig is, amit ezúton 
megköszön.  
 
Zámbó Tiborné: A választókerületét nem érte súlyos mértékben az árvíz. A 
csapadékvíz-elvezető rendszerek folyamatos tisztán tartására hívja fel a 
figyelmet. Az Ördög árok kitakarítását megköszöni a Városgazda Kht-nek, 
amely 2 hónappal ezelőtt történt, így most megmenekült a Kabar kolónia az 
elázástól.  
Jelenleg nem okozott a Tatár árok problémát, de a fák itt is benőttek az árokba, 
ami később okozhat gondot.  
 
Molnár Péter: Ilyen súlyos helyzetet megelőzni nem lehet, csak felkészülni rá. 
Most a konzekvenciák levonását tartja a legfontosabbnak. Egy 2008-as 
szakmai anyag, amely a Szinvával foglalkozik utal az 1878-as nagy árvízre. Azt 
írja a dokumentum, hogy további szabályozásra van szükség. Most újra át kell 
ezt a kérdést gondolni. Az utak lebetonozása, a beépítések komoly gondot 
okoznak.  
Javasolja, készüljön szakmai anyag, vízügyes szakemberek bevonásával.  
 
Kobold Tamás: Tisztesség, dicsőség és üdv azoknak, akik önkéntesen vettek 
részt a munkában. A legnagyobb dolog, amit tehet egy ember, az áldozatos, 
önkéntes munka. A felszíni vízelvezetés, a vízrendezés kérdéseiben az 
önkormányzat ludas, hiszen nem fordított elégséges forrást és figyelmet ezekre 
a feladatokra. Javasolja, hogy ezek a feladatok mielőbb élvezzenek 
elsőbbséget,  
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Dr. Simon Gábor: A Győri kapuban a csapadékvíz elvezetése évek óta gondot 
okoz, főleg azoknál a házaknál, ahol előkert sincs. Néhány hónappal ezelőtt 
arról tárgyaltak, hogy pályázatot nyújtanak be a csapadékvíz-elvezetés 
pótlására. A NORDA szakmailag megfelelő minősítéssel írta alá a pályázatot. 
550 millió Ft-os beruházásról van szó. A kivitelezéshez szükséges még 
szakhatóságok hozzájárulása. A közbeszerzési eljárás felgyorsítását kéri.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A Városgazda Kht. munkáját 
külön megköszöni. A szállítási útvonalak rövidítése, az előre deponálás fontos 
megoldandó feladatok a tapasztaltak szerint. A vízelvezetés egész rendszerét 
át kell gondolni. Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester úrnak, reagáljon a 
vitában elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Konkrét feladattervek összeállítására van 
szükség. A szakembereket, a helyismerettel rendelkező döntéshozókat pótolni 
kell. A logisztikai útvonalat át kell gondolni és a katasztrófavédelmi tervet 
módosítani szükséges. Zárható készenléti raktárakat terveznek a kritikus 
súlypontokon létrehozni. Az önkéntesek szakszerű képzését is meg kell 
szervezni, úgy, hogy ezek az emberek bármikor mozgósíthatóak legyenek. Kéri 
a civil szervezetek is vegyenek részt az önkéntes csapatok szervezésében.  
 
Polgármester: Megadja a szót Rétközi Ferenc tűzoltó ezredes úrnak, a BAZ 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.  
 
Rétközi Ferenc: A stáb felállításával egyetért, a tagok ingyenes kiképzését 
vállalják. Tele medrű pataknál, sajnos bármennyire is ki van tisztítva a meder, 
kiöntés várható. Most is az volt a probléma, hogy most sem ment le a korábbi 
magasabb vízállás mikor jött az újabb víz. A meteorológia régióra jelez előre, 
nehéz felkészülni egy ilyen eseményre. A Városgazda Kht. így is igen 
nagymennyiségben deponálta előre a zsákokat. Közel 400 ezer homokzsákról 
beszélnek.  
A szakemberekkel gondban vannak. Leskó György parancsnok úr hiába vonult 
nyugdíjba, végig jelen volt az árvízi munkálatoknál. Sajnos nincs elég emberük, 
ezért kértek az ország más területéről segítséget.  
Érdekes, ami elhangzott, hogy katasztrófavédelmes szakember kérdezte meg, 
hova tegyék a zsákot. Ezt nem hiszi el, hiszen civilek is rendelkeznek 
katasztrófavédelmes ruhával, annyi a különbség hogy ezeken a ruhákon nincs 
rendfokozat és név.  
Az összefogás példaértékű volt. 
Edelénynél nem a gát szakadt át. A gátkoronát emelték meg zsákokkal, a víz 
ezt a zsákos védekezést nyomta le.  
 
Dr. Kovács László: Polgármester úr kérte, hogy be kell jelenteni a lakossági 
fórumokat, de Orosz Lajos alpolgármester úr nem mondott erről semmit. 
 
Polgármester: Azért kérte a bejelentést, hogy a városvezetés és a hivatal is 
képviseltesse magát. Az önkénteseket szervezetten tervezi csapatokba gyűjteni 
és képezni.  
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24. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 
munkájáról 

 
Előterjesztő:  Dr. Pásztor Albert r. ezredes; kapitányságvezető 
 
Polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Dr. Pásztor Albert r. ezredes; 
kapitányságvezető urat és Dr. Vereckei Csaba dandártábornokot, megyei 
rendőrfőkapitányt. Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Dr. Pásztor Albert: Évente beszámolt arról, hogy korábban rendőrként soha 
nem tapasztalt dolgokkal találkozott. A biztonságot nem statisztikailag élik meg 
az emberek. A tolvajokat sajnos a büntetés sem érdekli. A rendőrség végzi a 
munkáját. A megoldás csak a rendőrökön múlik? Nyilván nem. Lakossági 
fórumokon többször megkapta, mindenről a rendőr tehet. A jogi környezet 
megváltozása szükséges ahhoz, hogy érezzék a büntetéstől való 
fenyegetettséget azok, akik bűnt akarnak elkövetni és a büntetést valóban 
büntetésként éljék meg.  
 
Polgármester: Kéri a Jogi és Ügyrendi bizottság álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Nyírő Pál: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Törvény írja elő a rendőrségi 
beszámolót. A rendőrség 36 településen végzi munkáját. 260.000 emberre 
vigyáznak. 1989. óta a térség nehéz helyzetbe került, amihez a 
munkanélküliség, a szociális helyzet romlása hozzájárult.  
Kiemelt poszton 4 ember ment nyugdíjba az elmúlt évben, a pótlásuk igen 
nehéz. 58%- a rendőröknek 35 éven aluli. 10.101 bűncselekmény vált ismertté 
az elmúlt évben. A nagyvárosi bűnözés alól Miskolc sem kivétel. A vagyon 
elleni bűncselekmények és a betöréses lopások is csökkentek, a rablások 
száma viszont nőtt. A garázdaság is nőtt.  A bűnelkövetők magatartásában 
megjelenik az alkohol, a kábítószer hatása, a társadalmi normák be nem 
tartása. Pozitív változáshoz társadalmi normák átalakulása, a családi kötelékek 
erősödése szükséges.  
A városőrség, településőrség létrejöttét a szükség indukálta.  
A rendőrségnek köszönetet mond az elmúlt éves tevékenységükért.  
 

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

Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció véleményét ismerteti. Az előző években 
beszéltek a statisztikai adatokról, a rendőrség eszközeiről. Ez a vita a Jogi 
Bizottság ülésén elmaradt és ha rajtuk múlik most sem erről szól majd a vita. 
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Másról kell beszélni. A nagy dolgok a Parlamentben dőlnek el. A Fidesz hisz 
abban, hogy rövid idő alatt is lehet eredményt elérni. Nyilván a bűnűzés nem 
fog megszűnni két hét alatt.  
Nyugtalanító tény, hogy nőtt a garázdaság a városban. Egy utca nyugalmát 
tönkre tud tenni egy-egy ilyen cselekmény. Sok esetben a szociális helyzet 
indukálja a garázdaságot. A készenléti rendőrség idetelepítését 
részeredménynek tartja. Jobb lenne, ha ezek a rendőrök a BAZ Megyei 
Rendőr-főkapitányság állományába tartoznának.  
Ha van a városnak évente 100 millió Ft-ja a városőrségre, akkor joggal merül fel 
a kérdés, ezzel az összeggel miért nem a városi rendőrséget támogatják. 
Sok a fiatal és sokan vannak azok, akik alacsony számú szolgálati idővel 
rendelkeznek, ami nem jó. Szükség lenne a tapasztalt rendőrökre is.   
A Fidesz frakció a beszámoló elfogadását támogatja, hiszen látják, milyen 
helyzetben, milyen feltételek mellett dolgoznak a rendőrök.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Balogh Zoltán: A rendőrség becsülését az alapoktól kell kezdeni visszaadni.  
Már az iskolában ki kell szűrni, kik azok, akik nem alkalmasak a rendőri pályára. 
Nem fordulhat elő az, hogy a rendőr fél kiszállni egy-egy helyszínen. A rendőrök 
tekintélyét kell visszaadni és azt, hogy az emberek féljenek a büntetéstől. A 
bűnözőt meg kell büntetni, meg kell azt szüntetni, hogy reggel bevisznek valakit 
és este már szabad lábon is van.  
A járőrök munkáját meg kell becsülni, a fizetésüket meg kell emelni. A lényeg 
minden szinten, hogy rendet kell teremteni.  
A rendőrnek példát kell mutatnia.  
Személyesen kereste fel egy állampolgár Szirmáról azzal a sérelmével, hogy 
hazafelé ment a gyerekkel az út mellett, amikor egy autó beborította a 
pocsolyába őket. Állítólag az esernyő hozzáért a kocsihoz, erre a gépkocsi 
vezetője megverte a szülőt. Az ilyen embert kell megbüntetni, aki egy ártatlanul 
haladó gyalogost megver.  
 
Riba Istvánné: A vasgyári rendőrőrs igen aktív munkát folytat a területén. A 
lakosság közbiztonság érzetét fokozza a fellépésük. Az akciókban 40 főt vittek 
be a rendőrségre, 80 feljelentést tettek és 50-nél több bírságot szabtak ki. Kéri, 
folytassák ezeket az akciókat. A város legveszélyeztetettebb területéről van 
szó. A rendőrőrs létszámát javasolja bővíteni. Pozitívan értékeli, hogy a sajtó 
felkarolta ezeket az akciókat, így a közvélemény is értesülhetett a rendőrség 
megmozdulásairól.  
 
Cseh László: A bűnmegelőzés területén a rendőrség stratégiai partnere a 
polgárőrség. Miskolcon a polgárőrség 48.000 órát teljesített anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül. A lakosság elfogadta a polgárőrség jelenlétét.  
 
Zámbó Tiborné: A vasgyári rendőrőrs rendőrei a választókerületében is 
tevékenykednek, a munkájukat nagyon pozitívan értékeli. A 
választókerületében található intézményeket folyamatosan szemmel tartják. 
A diósgyőri rendőrőrs az árvíz után meghirdetett lomtalanítást biztosították, 
hiszen ilyenkor nemkívánatos emberek, besurranó tolvajok is megjelentek.  
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Nyírő Pál: 2003. óta a város a rendvédelmi szervek munkáját a meghatározott 
kereteken belül 44 millió Ft-tal segítették a rendőrség munkáját. Kiemeli az 
avasi és diósgyőri rendőrőrsök felújítását.  
A diósgyőri rendőrség helyét és szerepét a közlekedés átalakítása miatt meg 
kell változtatni. 
A Papszer u. 2. sz. kialakítása folyamatos.  
Miért nem lehetett hamarabb megteremteni a törvényi hátteret? Miért nem 
támogatták az ellenzék részéről a 2/3-os törvény megalkotását? Miért kellett a 
hejőcsabai, tapolcai rendőrőrsöt bezárni?  
A közrend, közbiztonság nem pártpolitikai kérdés.  
 
Hegedűs Andrea: Szirmán már 3. alkalommal kerül megrendezésre a 
közbiztonsági fórum, amely igen sikeres rendezvény és kapitány úr is mindig 
részt vesz rajta. A sebességkorlátozást érdemes lenne a Martin-telep és Szirma 
között mérlegelni.  
Balogh Zoltán képviselő úr által említett ügyről tud, az érintettekkel ő is beszélt. 
A járdaépítés hamarosan befejeződik.  
 
Sebestyén László: A BTK szigorát az MSZP-SZDSZ koalíció enyhítette. A 
büntetés enyhítése növeli a bűnözési kedvet. Lyukóban kb. 3500 fős gettó 
alakult ki. A kampányban elhangzott, az MSZP visszafoglalja majd. Szerinte 
nem kellett volna az illegális beköltözéseket engedni.  
A civilek bevonása helyett a rendőrség megerősítését támogatja.  
Soltész Csaba, a vasgyári rendőrőrs parancsnoka kiemelkedő munkát végez, 
melyet ezúton is megköszön.  
 
Dr. Hardonyi András: A választókerületében a közbiztonsági fórumok mindig 
sikeresek, kapitány úr is jelen szokott lenni. Pozitívan értékeli, hogy Berekalján 
is megalakult a polgárőrség. A térfigyelő kamerák diósgyőri kitelepítését 
pozitívan értékeli.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Dr. Pásztor Albert: Megköszöni a rendőrséget dicsérő szavakat. A garázda 
cselekmények nagy része olyan környezetben történik, ahol nem rázza meg az 
embereket az ilyen cselekmények. Hivatalból kell üldözniük ezeket a 
bűncselekményeket úgy, hogy rendszerint nem működnek együtt velük az 
elkövetők, szemtanuk. A rendőr nem egyedül van, párba járőrőznek. Hamar 
kiperegnek, akik félnek kiszállni a kocsiból. Kéri Balog Zoltán képviselő urat 
nevesítse mikor és hol történt ez az eset. Egyetért azzal sok esetben valóban 
hasznos az alulról felfele jutás, a ranglétrát hasznos végigjárni.  A magasabb 
tiszti beosztásokat rendszerint belülről pótolják.  
Soltész Csaba fiatal, ambiciózus rendőr.  
A hiányok pótlásával is elégedett lenne, a létszámbővítés már igen távoli álom.  
Komlóstető nem a legrosszabb térség, de azért ellenőrzésre szükség van. 
A tapolcai, hejőcsabai és belvárosi őrs régóta nem működik. A belvárosban 
térfigyelő kamerák működnek, ezért nem is szükséges külön őrs.  
A lakossági fórumokon ezentúl is részt vesz.  
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Lyukóban létrejött egy szegregátum, ez tény. A normális életvitelű embereket 
jórészt kiszorították a területről.  
 
Polgármester: Egy órás ebédszünetet rendel el.  
 
 

--- ebédszünet után --- 
 
1. napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről Javaslat a 
Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló 
elfogadására 
Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A 2009. évi eredeti költségvetési főösszegként 47 milliárd Ft 
került jóváhagyásra, ez az összeg év végére 63 milliárd Ft-ra növekedett. A 
növekményben jelentős nagyságrendet képvisel az előző évi pénzmaradvány 
költségvetésre történő ráépítése. Mindemellett az év folyamán többször 
módosult a költségvetés. A módosítások döntően a központi költségvetésből 
különböző működési, beruházási feladatokhoz célhoz kötötten kapott 
pénzeszközök, átvett pénzeszközök, valamint elnyert pályázati pénzek 
költségvetésre történő ráépítését jelentették. 
A bevételek teljesítése összességében hitelfelvétellel együtt 53,8 milliárd Ft, 
85,4%. Ezen belül az egyes bevételek teljesítése eltérő. Néhány bevételi nemet 
illetően túlteljesítés, míg másoknál elmaradás tapasztalható. Kedvező, 
előirányzatot meghaladó a teljesítés a helyi adóknál, valamint a pótlékoknál, 
bírságoknál. Az eredeti költségvetésben tervezett 200 millió Ft-os működési 
hitelünk előirányzati szinten történő kiváltását e kedvező teljesítések tették 
lehetővé. 
Néhány bevételi tételnél ugyanakkor bevételi elmaradás mutatkozik, mely a 
gazdasági, pénzügyi válság hatásaival függ össze. Így az illetékbevételek, 
valamint a MIK Zrt. ingatlanértékesítés bevétel elmaradásának oka a gazdasági 
válsággal összefüggő ingatlanpiaci pangás. A MIK Zrt-t illetően azonban ez 
nem végleges kiesés, a be nem fizetett összeget áthúzódó bevételként előírják 
a pénzmaradvány elszámolás keretében. A gépjárműadó vonatkozásában is 
alacsonyabb a teljesítés, melynek oka az új gépjárművek számának 
csökkenése, illetve egyes gépjárműveknél a korhoz igazodóan az alacsonyabb 
adósávba sorolás. A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 
alacsonyabb teljesítésében az játszik szerepet, hogy e tételek döntően 
pályázati támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódnak. E 
pályázatok általában utófinanszírozásúak, a bevételek lehívását meg kell 
előznie a számla kifizetéseknek. E tételeknél jelentős 2010. évi áthúzódó 
kötelezettséggel kell számolni mind bevételi, mind kiadási oldalon.  
A hitelek teljesítése – az előző évről áthúzódó hitelkeretet figyelembe véve – 
14,9%-os. Az alacsony teljesítés oka a 2009. évi beruházásokhoz tervezett 
hitelek közbeszerzésének elhúzódása. Emiatt a hitellehívások csak 2010. 
januárjában kezdődhettek el. A 2007-ről, illetve 2008-ról áthúzódó hitelkeretet 
szinte teljes egészében igénybe vették. 
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a bevételek teljesülése és a 
kiadások felmerülése közötti ütemtelenség áthidalását 2009-ben is 
folyószámlahitel igénybevételével oldották meg. 
A kiadások összességében 85,3%-ban teljesültek, 53,7 milliárd Ft kifizetése 
mellett. Ezen belül működési feladatokkal összefüggésben 98,4%, a 
felújításokra 90%, míg a beruházásokhoz kapcsolódóan 44,6% (fejlesztési 
céltartalék nélkül 52,8%) került felhasználásra. Az év végéig kifizetett 
összegekből 52,5% az intézményhálózatban, míg 47,5% a Polgármesteri 
Hivatalnál merült fel. 
Az intézményi gazdálkodással kapcsoltban elmondja, hogy az év folyamán az 
intézményi gazdálkodási körben a gazdálkodás feltételei szűkösen ugyan, de 
biztosítottak voltak. Túlfinanszírozásra az előző évit valamelyest meghaladóan, 
133 millió Ft-os összegben, összesen 17 intézményt érintően került sor. Ennek 
oka ez évben is döntően az előző évről áthozott magas szállítói állomány, 
melyre a költségvetés, valamint az év közben biztosított pótelőirányzat csak 
részben nyújtott fedezetet. Mindemellett a túlfinanszírozáshoz hozzájárult az 
ÁFA kulcs 20-ról 25%-ra emelése, valamint a szociálisan rászorult étkezők 
növekvő számával összefüggő bevételi kiesés is. Azoknál az intézményeknél, 
ahol kisebb a gazdálkodás mozgástere és ezt nem tudták kigazdálkodni, 
többlettámogatás kiutalása vált szükségessé. 
Az előirányzat maradványok tételes felülvizsgálata a pénzmaradvány 
elszámolás keretében megtörtént. A leszerződött, illetve kötelezettséggel terhelt 
áthúzódó feladatok fedezetét mind az intézményeknél, mind a Polgármesteri 
Hivatalnál biztosították. Ennek forrását a számlaegyenleg, a hitelkeret 
maradvány, valamint az áthúzódó bevételi előirányzat maradványok biztosítják. 
Összességében elmondható, hogy egyensúlyi szempontból jól zártuk az évet, a 
gazdálkodás a pénzmaradvány elszámolást is beleértve a tervezett kereteken 
belül valósult meg.  
A zárszámadás valódiságát, az Önkormányzat gazdálkodását a könyvvizsgáló 
év közben is többször, év végén is felülvizsgálta. Megállapításai szerint a 
gazdálkodás a jogszabályoknak megfelelően történt, a zárszámadás pénzügyi, 
vagyoni adatai valósak. 
Mindezek alapján kéri az előterjesztés megtárgyalását, majd ezt követően a 
rendelet megalkotását, az egyszerűsített beszámoló elfogadását. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 6 igen, 3 nem 

és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 6 igen, 3 nem és 0 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását. támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szebeni Péter: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Koncepció 
(2008.12.18.) – költségvetés (2009.03.05.) – korrekciók (2009.09.24., 
2009.12.17., 2010.03.04.) – zárszámadás. Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének főösszege az év során több alkalommal, együttesen 16 
milliárd Ft-tal – 47 milliárd Ft-ról 63 milliárd Ft-ra emelkedett. 
A zárszámadás keretében mutatják be a 2009. december 31-i tényszámokat, 
azt, hogy milyen bevételeket sikerült realizálni és a forrásokat mire fordították. A 
zárszámadásnak törvényben rögzített szerkezete van, a bevételek és a 
kiadások alakulásán túl tartalmazza a felújítási és beruházási feladatok 
megvalósítását tételesen, a települési kisebbségi önkormányzatok 
gazdálkodásának adatait kisebbségi önkormányzatonként, valamint az 
önkormányzat vagyongyarapodásának részletezését, valamint a 
pénzmaradvány elszámolást is. 
Miskolc Város 2009. évi költségvetése összességében megfelelő kereteket 
biztosított a tervezett feladatok megvalósításához, fizetési kötelezettségeink 
teljesítéséhez.  
A bevételek képződése és a kiadási szükségletek közötti időbeni eltolódásokat 
folyószámlahitel igénybevételével sikerült megoldani. Fontos eredménynek 
tartja, hogy működési célú hitel igénybevételére nem került sor.  
A 2009-as évben is sikerült a város intézményhálózatát eredményesen 
működtetni, a bevezetett kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések 
eredményeképpen az intézmények gazdálkodása stabil volt, csak kisebb 
túlfinanszírozási igények merültek fel.  
A városüzemeltetési kötelezettségüknek is megfelelően eleget tettek, a 
költségvetésben és a korrekciókban megjelölt feladatok döntő részét sikerült 
megvalósítani. Egyes területeken többletigény mutatkozott, de a költségvetési 
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fegyelem betartása miatt itt feladatcsökkentéssel sikerült a feszültséget 
csökkenteni. 
A bevételek az eredeti költségvetésben tervezettekhez képest az év során 
jelentősen emelkedtek. Ennek több forrása volt, mint például az előző évről 
áthúzódó feladatok, a Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó 
bevételek költségvetésbe való beépítése, a működési célú, támogatásértékű 
bevételek között szerepeltetett OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások 
előirányzat módosításai, az intézmények saját hatáskörű előirányzat 
módosításai, az év közben hozott önkormányzati és központi intézkedések 
nyomán végrehajtott rendelet-módosítások. 
A helyi adóbevételek közül két tételt emel ki. Az építményadónál közel 1,9 
milliárd Ft bevétel teljesült, ami több mint 60 millió Ft-tal magasabb az előző 
évinél. Kiesést okozott az, hogy mintegy 120 millió Ft felszámolás alá került 
összeg. A bevételi kiesést mérsékelte az előző évi hátralékokból és az 
adóhiányból több mint 90 millió Ft beszedése. Az adóosztály hatékony 
munkáját megköszöni. 
Az iparűzési adóbevétel kedvezően alakult, az esedékességi időpontokhoz 
igazodóan arányosan történt. A tervezett bevétel év végi 3,6%-os 
túlteljesítésében jelentős szerepet játszott az adóelőleg-feltöltésre érkező 790 
millió Ft-os összeg. Az ellenőrzési és behajtási tevékenység folytán 100 millió 
Ft beszedett múlt évi hátralék, illetőleg feltárt folyó évi adóhiány gyarapította 
költségvetésüket. Összességében 6,8 milliárd Ft bevétel realizálódott, amely 
kedvező – az előző évit 160,1 millió Ft-tal meghaladó – teljesítést jelent. 
Az intézményi saját bevételek az eredetileg tervezett szintet majdnem elérték, 
egyedül az intézményi működéshez kapcsolódó bevételeknél, ellátási díjaknál 
mutatkozik elmaradás, melyben alapvetően az ingyenes, 50%-os, illetve 
kedvezményes étkezők növekvő száma játszik szerepet. A városvezetés 
eltökélt abban, hogy az intézményei egyre inkább támaszkodjanak saját 
bevételeikre, minél jobban csökkenjen az önkormányzati támogatási igény.  
Az önkormányzat feladatainak ellátásához, az intézmények működési 
feltételeinek biztosításához működési célú hitel igénybevételére nem volt 
szükség.  
Az Önkormányzat az előző évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó 
hitelkeretből 406,6 millió Ft-ot (94,9%) vett igénybe. A közbeszerzési eljárás 
elhúzódása miatt az év végéig a jóváhagyott 2,2 milliárd Ft-os nagyságrendű 
fejlesztési hitelkeretről a szerződést aláírták, de a lehívások csak januárban 
kezdődhettek el. 
A eredeti költségvetésben jóváhagyott 47 milliárd Ft december végére az előző 
évi pénzmaradvány ráépülésével, az elnyert pályázatokkal, a központi 
költségvetésből juttatott pótelőirányzatokkal, a feladatokhoz átvett 
pénzeszközökkel, valamint különböző helyi forrásokkal kiegészülve 63 milliárd 
Ft-ra emelkedett. Ebből az előirányzott összegből az év végéig 53,7 milliárd Ft 
kifizetés realizálódott, mely 85,3 %-os teljesítést jelent. A kifizetések 86,7 %-a 
működési feladatokkal, 12,6 %-a beruházási feladatokkal, míg 0,7 %-a felújítási 
feladatokkal összefüggésben merült fel. A kifizetések 52,5%-a az 
intézményhálózatban, míg 47,5%-a a Polgármesteri Hivatalban merült fel. 
A városüzemeltetési funkción belül a legnagyobb nagyságrendet, 2,3 milliárd 
Ft-ot az önkormányzati tulajdonú társaságok támogatása jelenti. Ezen belül a 
legjelentősebb kiadási tételt az MVK Zrt. részére átutalt 1,2 milliárd Ft-os állami 
és önkormányzati támogatás jelenti. 
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A Városgazda Kht. feladatainak ellátásához több jogcímen is támogatásban 
részesült. Közhasznú, közcélú munka támogatása kapcsán közel 750 fő 
foglalkoztatására került sor 658 millió Ft ráfordítás mellett. Az értékteremtő 
közhasznú munka anyagköltségének fedezetére 76 millió Ft-ot biztosítottak. Az 
egyéb működési támogatással (Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, 
szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) összefüggésben a felhasználás 198 
millió Ft volt. 
Az adósságszolgálati kötelezettségeik teljesítésére – hiteltörlesztésre, és 
kamatfizetésre – 1 milliárd 552 millió Ft került kifizetésre. Ezen belül a 
hiteltörlesztésre előirányzott 258,8 millió Ft-os kötelezettségnek eleget tettek, 
míg a kamatfizetéssel kapcsolatban közel 1,3 milliárd Ft-os pénzügyi 
felhasználás jelentkezett. Mindkét tétel a módosított előirányzattal megegyező 
teljesítést jelent. A pénzügyi gazdálkodás sikerességét mutatja, hogy a 
kamatbevételeik – mivel a szabad pénzeszközeinket kamatozó betétekben 
helyeztek el – a kamatkiadásaik közel felét fedezték. 
A sajtóban az ellenzék részéről megjelentetett számokkal ellentétben a 
valóságban az önkormányzat hitelállománya 2009. december 31-én 23,4 
milliárd Ft. Ezen belül 22 milliárd a fejlesztési hitel 1,4 milliárd áthúzódó rövid 
lejáratú hitel. A fejlesztési hitelek részét képezi a 8 milliárdos 
kötvénykibocsátás. A hitelekről tudni kell, hogy, 2027-ig, a kötvényeket egészen 
2029-ig elosztva kell visszafizetni. Éppen azért osztották el így a terheket, hogy 
az egy évre eső adósságszolgálat minél kevésbé terhelje meg az egyes 
gazdálkodási éveket azzal együtt, hogy a szükséges fejlesztéseket meg tudják 
valósítani már most.  
A beruházási feladatkörben a 2009. évi eredeti költségvetés 6,1 milliárd Ft 
előirányzatot hagyott jóvá, amely az év végére az előző évről áthúzódó 
pénzmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat 
módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami 
támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel) 13,1 milliárd Ft-ra növekedett. A 
módosított előirányzatból a tárgyévben 6,8 milliárd Ft kifizetés realizálódott, 
mely 51,6 %-os teljesítésnek felel meg.  
100 millió Ft feletti tételek 
- Dayka Gábor utca korszerűsítése 235 millió Ft 
- Nagyvolumenű útrekonstrukció 560,6 millió Ft 
- Belterületi utak burkolat-felújítása 478,2 millió Ft 
- Panelprogram 4,5 milliárd Ft 
- Villamosprojekt  
- Belváros rehabilitációja I. ütem (Városháza komplex rekonstrukciója, 

Térfigyelő fogadóépület kialakítása, zöldterületek rehabilitációja) 300 millió 
Ft a projektmenedzseri feladatokkal együtt 

- Választókerületek fejlesztései 222 millió Ft 
- Semmelweis Kórház – Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati 

Osztály rekonstrukció 588 millió Ft, 
- Dr. Kemény Dénes versenyuszoda 2009-es része 1,16 milliárd Ft 
- Miskolc Diósgyőri Labdarúgó és Atlétikai Stadion rekonstrukció folytatása 

345,8 millió Ft 
Az eszközállomány értéke 197,5 milliárd Ft, ami  
0,7%-kal, 1,3 milliárd Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A tárgyi 
eszközök értéke 4,8 milliárd Ft-tal csökkent a Miskolci Egészségügyi Központ 
és a Miskolc Városi Sportiskola gazdasági társasággá való alakítása miatt. 
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Ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatják ki 
az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyont. A könyv szerint érték 5,2 milliárd Ft-tal, a gépek, berendezések, 
felszerelések könyv szerint értéke 1,3 milliárd Ft-tal, a járműveké 146,6 millió 
Ft-tal csökkent. Ugyanakkor a befejezetlen beruházások állománya 1,8 milliárd 
Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. A forgóeszközök értéke 3,8 milliárd Ft-tal 
csökkent.  
A kötelezettségek állománya 271 millió Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú 
kötelezettségek között mutatják ki a kölcsönök, a fejlesztési hitelek állományát, 
a Kincstártól vagyonkezelésbe vett Diósgyőri Vár tárgyi eszközeinek könyv 
szerinti értékét. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként itt tartják nyilván a 
Hejőpapi hulladéklerakó aktivált értékéből, a társult önkormányzatok 
földtulajdoni hányadára eső részt is. A devizában kibocsátott kötvények 
esetében 246,4 millió Ft árfolyam növekedést kellett elszámolni. 
A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest 563 millió Ft-tal 
csökkentek, melyből a szállítói állomány csökkenése 520 millió Ft, rövid lejáratú 
kölcsön, hitel csökkenése 70 millió Ft, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
27 millió Ft-tal nőttek. 
A 2009. évi gazdálkodást érintően önkormányzati szinten 3,4 milliárd Ft 
pénzmaradvány keletkezett.  
A költségvetési számlák záró egyenlege az előző évhez képest jelentősen 
csökkent, mert a 2007-ben kibocsátott 5 milliárd Ft és a 2008-as 3 milliárd Ft 
összegű kötvénykibocsátás teljes egészében felhasználásra került. A 
betervezett hitel ezévre áthúzódó igénybevételét követően az I. kötvény 
fedezete visszapótlásba került kamatozó betétekbe.  
Jelentős összeget tesznek ki azon bértételek (munkabér kifizetések, illetve 
szociális segélyek), melyek kifizetésére decemberben került sor, de már a 
2010. évet terhelik.   
A képződött pénzmaradványon felül a Polgármesteri Hivatalnál jelentős 
összegű, 6,2 milliárd Ft a 2009. évről áthúzódó bevételek nagyságrendje, 
melyek a feladatáthúzódásokkal együtt 2010. évben realizálódnak. 
Az MSZP frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A mostani összetételű 
Közgyűlésnek ez az utolsó beterjesztett zárszámadása. A főbb számokat nézve 
megállapítható, hogy az előző évekhez képest csak látszólag különb. Egy 
lépést sem léptek előre az adósságállomány csökkentésében, ami jelenleg 30 
milliárd Ft. 8 évvel ezelőtt 3 milliárd Ft volt ez az összeg. Az egy főre eső 
adósságállomány mértékében Miskolc áll az első helyen a Dunától keletre eső 
nagyvárosok tekintetében. Az adósságnak olyan terhei vannak, amelyek a 
mindenkori költségvetés kereteit feszítik ki és kihatnak a mindennapok életére 
is. A törlesztések vonatkozásában az átütemezés miatt 1-1,5 milliárdra nő 
jövőre a visszafizetési ütem. 7 milliárdos vesztességgel kell majd a következő 
városvezetésnek szembenéznie. Az önkormányzati cégek gazdálkodását is 
figyelembe kell venni. A MISEK Kft-nél jelenleg 1,5 milliárd Ft veszteség van.  
Napirend előtt már szó esett a MISEK Kft-n belüli tarthatatlan helyzetről. A 
kórház nem csak anyagilag, hanem morálisan is egyre jobban süllyed. Sorra 
borulnak ki csontvázak a szekrényekből. Szó esett napirend előtt az X-Centrum 
szerződéskötési anomáliáiról.  
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Hogyan jutott az önkormányzat ilyen mélyre? A frakció véleménye szerint a 
szocialista kormányzás és a helyi szocialisták átgondolatlan lépései vezettek a 
kialakult helyzethez. A számok mögött valós tettek állnak. Nincs jelenleg erős 
gazdálkodás a városban. A vállalkozást segítő és a termelő beruházások 
megvalósításának hiányát már számtalanszor elmondta. A FPP kezdetekor a 
Fidesz figyelmeztette a városvezetést, az alapkonstrukció nem jó. Akkor 
kifogásolták a folyamatos és nagymértékű bérleti díj emelést. Kérdéses az is, 
hogy a maradvány 4 milliárd Ft-ot ki fizeti majd vissza, hiszen az látszik, hogy 
egyre több üzlet zár be a főutcán. A tegnapi kamarai ülésen a városvezetés 
nem volt jelent. Szerették volna jelezni, hogy a tavalyi bevétel 70%-át hozzák 
csak, így a feltételeket a vállalkozók teljesíteni nem tudják.  
A folyamatban lévő beruházásokkal komoly gondok vannak. A városháza 
megújítási terveiből az áram, informatika és a tűzvédelmi rendszer kifelejtődött. 
90 millió Ft-ról van szó. A hibát saját forrásból kell korrigálni. Nem került a 
Közgyűlés elé a városháza terve, miért? A dolgozók sem látták a terveket. 
Szerinte ezek komoly tervezési hibák, amelyeknek nagy ára lesz. 
A központosított beszerzések ellenére több helyen az élelmiszer drágább lett, 
mint tavaly. Tojás 50 Ft/áfa most, tavaly 29 Ft/áfa volt. Ennél az intézménynél 
havi szinten 200.000 Ft-tal többet fordítanak az élelmezési kiadások 
fedezésére.  
A Fidesz frakció a zárszámadás elfogadását nem támogatja.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az ellenzék a minimális sikereiket is 
lesöpri. Molnár Péter képviselő úr napirend előtt felvetett aggályát Dr. Hardonyi 
András képviselőtársa elegánsan kezelte és röviden kijelentette nem igaz az 
állítás. A MISEK Nonprofit Kft. belgyógyászati épületét 2003-ban újították fel. A 
hematológiai osztály keretén belül kialakításra került egy őssejt 
transzplantációra tervezett részleg. Sajnálatos módon az elmúlt 10 évben nem 
sikerült olyan kapacitást hozni, ami ezen tevékenységet lehetővé tenné. 
Jelenleg négy orvostudományi egyetem látja el a feladatot, kapacitásbővítés 
nem várható.  A hematológiai ellátás fejlesztése mellett döntött a kórház 
vezetése. Egyedül a Misek rendelkezik 3-as szintű, azaz klinikai szintű 
hematológiai centrum kialakításának feltételeivel. Ehhez az ágyszámot kell 
bővíteni. A Vérünk az Egészségért Alapítvány anyagi támogatását ajánlotta fel. 
Az Alapítvány és a MISEK Kft. megállapodást kötött arra, hogy az alapítvány 
biztosítja a kórtermek kialakításához szükséges anyagi fedezetet. A MISEK Kft. 
vállalta, hogy 5 éven keresztül a kialakított kórtermeket a meghatározott ellátás 
biztosítására használja. A MISEK Kft. a hematológiai ellátást nem adja és nem 
is tervezi átadni az alapítvány részére. A tevékenység kiszervezésének tilalma 
az alapító okiratban is szerepel.  
A továbbiakban a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Transzfúziós 
Hematológiai Szakmai Kollégium, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház leveléből idéz. A szakmai szervezetek 
támogatják a hematológiai osztály létrejöttét.  
Az együttműködési szerződés 3. pontjához kapcsolódik a 6. pont, mely arról 
szól, hogy az intézet a hematológiai osztály működési feltételeit, az önálló 
gazdálkodás minimumfeltételeit, gyógyszereket az intézménybe integrálás előtti 
módon biztosítja.  
A nehézségek mellett sikerek is vannak, a miskolci kis csillagpont kórház 4,6 
milliárd Ft-ot nyert el a kormányzattól.  
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A gyengeáramú hálózat tervezéséről az informatikai stratégiai elfogadásakor 
döntöttek. Mindenki tudta, hogy ez az egység nem kerül be a pályázatba. 
A központosított közbeszerzéshez hozzátartozik, hogy az egyes tételekből nem 
lehet általánosítani. A matematika egzakt tudomány. Jelenleg túlszabályozott, 
bonyolult, anomáliákkal terhelt a közbeszerzési törvény. 
 
Polgármester: Az előzőekben jogi választ kaptak a hematológia 
kiszervezésének kérdésére. Dr. Hardonyi András főorvos urat kérdezi, igaz-e a 
kiszervezés híre? 
 
Dr. Hardonyi András: Napirend előtt megtette a véleménynyilvánítását, ezt 
most nem kívánja megismételni. A MISEK Kft. mindannyiuk kórháza, közös 
kötelesség, hogy a sikereinek örüljenek, a hibákat javítsák ki. A Fidesz részéről 
elhangzott, hogy morális válság van a kórházban, ezt határozottan 
visszautasítja.  
 
Dr. Szinay Attila: Van morális válság abban az intézményben, ahol 2009-ben 
valaki 7 millió Ft-ért leszerződik, hogy megcsinálja az SZMSZ-t ugyanez az 
ember, más gazdasági társaságával ugyanaznap leszerződik arra, hogy a 
kórház szerkezeti struktúráját átvilágítsa. Vezetői szinten van morális válság. Az 
a vezető azóta már nem vezető.  
 
Molnár Péter: Nem lenne erről a dologról semmilyen közbeszéd, ha a 
Közgyűlés és a miskolciak a megállapodásról tudtak volna.  
 
Polgármester: A város valamennyi szerződése ismert, csak venni kell a 
fáradtságot és utánajárni a dolgoknak. A gyanúsítgatást fejezzék be. Az is hír 
volt, hogy fel akarják robbantani a Hámori tó gátját.  
 
Szilágyi Gizella: Az alapítvány olyan közalapítvány, amely több mint egy 
évtizede működik és segíti az osztály szakmai munkáját. Az alapítvány 
működése nyilvános. A Fidesznek felhívja a figyelmet arra, hogy a tényeknek 
kell hinni és nem pletykák alapján megtenni a hozzászólásokat.   
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Ha igaztalant állít valaki, kérjen 
bocsánatot, ha úriembernek tartja magát, ha nem, akkor legalább ne terjesszen 
valótlanságokat. A hivatalos leveleket és a megállapodást a Fidesz részére 
átadja, hátha a ténye meggyőzik képviselőtársait.  
 
2. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és 

sport feladatairól szóló, módosított 3/2008. (III.12.) sz. 
rendelet módosítására, valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 
13/2007. (IV.20.) sz. rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester  
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.         
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Orosz Lajos alpolgármester: A rendelet célja, hogy valamennyi korosztály 
számára a jutalmazás lehetőségét megteremtsék.  
 

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

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

 

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

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az előterjesztés 
támogatható lenne, mert a jutalmazásra jogosultak körének bővítése 
alapvetően nem rossz út. Életszerűtlen szabályozás terheli a 
sportegyesületeket. A hatályos rendelet előírja, hogy az önkormányzati 
támogatás nem haladhatja meg a klub gazdálkodásának 50%-át. Az érthető, 
hogy ösztönözni akarják az egyesületeket, keressenek támogatókat. Morálisan 
ez indokolt, de az élet ennél kegyetlenebb. A szponzoráció leginkább 
természetbeni támogatásokban valósul meg. Vannak olyan éttermek, ahol 
ebéddel járulnak hozzá, vagy mások üzemanyagot adnak az utazáshoz, stb. 
Ezek papíron nem jelennek meg.  
Tájékoztatja a testületet a Fidesz frakció nevében benyújtott módosító indítvány 
éppen arra irányul, hogy ez szabályozási korlát kerüljön ki.  
Felmerül a kérdés, mi számít önkormányzati támogatásnak? A Holding 
tagvállalatai rendszeresen népszerűsítik magukat sportrendezvényeken 
támogatásukért cserében. Ez nem számít önkormányzati pénznek, akkor minek 
számít?  
A rendeletből ezt az 1 plusz 1 Ft-ot előíró szabályt ki kell venni, hiszen a 
valóság felülírta az elképzelést.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Sport tekintetében egy oldalon állnak Dr. Szinay 
Attila képviselőtársával. A miskolci sport, főleg az élsport önkormányzati 
támogatás nélkül nem létezne. Valamennyi szakosztály önállóan 
tevékenykedik, az önkormányzat szerepvállalását a költségvetés határozza 
meg. Ezt a kört szűkítették és főleg a hét kiemelt sportágban tevékenykedő 
egyesületeket támogatják. Azt fogalmazták meg, hogy az önkormányzati 1 Ft 
mellé kell másik 1 Ft, a gazdasági élet szereplőitől származó támogatás. 
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Javasolja, ezt a szabályozást hagyják benne a rendeletben. Valamennyi 
egyesülettel külön szerződést kötöttek. Az átadott pénzekről negyedévenként 
beszámolnak.  
 
3. napirend tárgya:  Javaslat az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-
kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- 
korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati 
feltételeiről szóló 33/2009.  (IX.30.) sz. rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A rendeletmódosítás célja a támogatás 
igénybevételéhez kötődő járulékos költségek csökkentése. A jelenlegi rendelet 
rendelkezik a támogatások felhasználásának módjáról, amely szerint a 
kivitelezést végző társaság kiválasztásakor kötelező jelleggel közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni. 
A jogszabályban említett hirdetmény feladási költség mértéke, közbeszerzési 
eljárás lefolytatása esetében, eljárásonként körülbelül 350-500 ezer forint 
összegre tehető, amely költség a rendelet alapján a nem elszámolható 
költségek kategóriájába tartozik. 
Ez a költség indokolatlanul terheli azokat a pályázókat, amelyek közbeszerzési 
eljárás nélkül a pályázatban meghatározott ún. közbeszerzés nélküli eljárás 
keretében választanák ki a kivitelezőt. 
Az Önkormányzat célja az elnyert támogatás felhasználására vonatkozó 
szigorúbb szabályok megalkotásakor nem a pályázók újabb költségekkel való 
megterhelése volt, azonban a közbeszerzési eljárások sajátosságai miatt, a 
szerkesztési díjtól mindeddig eltekinteni nem lehetett. Ezt teszi most lehetővé 
ez a rendeletmódosítás. 
 Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság előterjesztő hiányában 
nem tárgyalta az előterjesztést.  

 Gazdasági Bizottság módosítójával együtt egyhangúlag támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A Gazdasági Bizottság módosító indítványát az 
előterjesztő befogadja, így erről külön szavazni nem kell.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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4. napirend tárgya: Javaslat a közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás rendjéről és a művészeti alkotások 
közterületen történő elhelyezésének szabályairól 
szóló rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester         
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 15/2003. (IV. 7.) sz. rendelete szabályozza a városban a 
közterületek elnevezését, valamint a művészeti alkotások közterületen történő 
elhelyezését.  
A rendelet célja a közterületek és településrészek nevének megállapítására, 
megváltoztatására, nyilvántartására és alkalmazására, a házszámozás 
rendjére, valamint a művészeti alkotások kulturális, városrendezési, építészeti 
szempontokat alapul vevő, igényes, színvonalas, esztétikus közterületi 
elhelyezését biztosító szabályok megállapítása. 
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Dr. Csiba Gábor levélben azzal a javaslattal 
fordult Polgármester úrhoz, hogy a közelmúltban elhunyt Prof. dr. Velkey 
László példamutató emberi nagyságát, közösségépítő szerepét elismerve a 
Közgyűlés utcát, vagy közteret nevezzen el Professzor úrról.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

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

 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodó 
szavazattal  támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
 

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
5. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc 

Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-jétől 
hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és 
a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon 
szükségessé váló autóbusz beszerzés 
finanszírozására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Az előterjesztésre azért van szükség, mert 
egyrészt az MVK Zrt. fejlesztéseihez (Zöld nyíl, autóbusz járműbeszerzés, utas 
tájékoztatási és forgalomirányítási projekt) az átadást követően 5 éves 
üzemeltetési garanciák szükségesek, és a jelenlegi közszolgáltatói szerződés a 
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fejlesztések megvalósításáig 2012-ig biztosítja az üzemeltetést, másrészt a 
jelentős jogszabályi változásokat is követni kell.  
Továbbá a villamos projekt keretén belül az önrész biztosításához és új 
autóbuszok beszerzéséhez a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-nél a "Közlekedési 
Hitelprogram" keretén belül kedvező hitelfelvételi lehetőség nyílt, melyet 
célszerű kihasználni. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Bizottsági üléseken elhangzottak alapján az 
előterjesztés pontosítása céljából a közszolgáltatói szerződés szövegezésével 
kapcsolatban Polgármester úr előterjesztői módosító indítványt nyújtott be, 
melyet képviselőtársai is megkaptak. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság módosítójával együtt támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 6 igen, 3 nem és 

0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Az előterjesztésben több, különálló elemet fűztek össze. A 
mellékletek ezért kibogozhatatlanok, ráadásul szerinte hiányosak is. 4,9 milliárd 
Ft-os hitelfelvételnél precízebb anyagot várt volna. Ebből 1 milliárd Ft a villamos 
projekt önrésze, ez eddig is nagyjából ismert volt. Az új autóbuszok 
beszerzéséhez az üzleti indokolás annyi, hogy a közbeszerzési kiírásokat a 
Holding igazgatósága és ez alapján javasolja a Közgyűlésnek a hozzájárulás 
megszavazását. Szerinte egy vaskos üzleti tervet kellett volna mellékelni az 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Varga Zoltán: A Gazdasági Bizottság kérte az előterjesztőket, hogy a 
hitelpályázati kiírást és termékleírást bocsássák a testület rendelkezésére, de 
úgy látszik ez nem történt meg. A bizottság módosító indítványa Juga György 
képviselőtársa által említett területeket érinti. A módosító nagy részének 
előterjesztői módosítóba beemelésével lehetősége lesz a bizottságnak a 
pályázati kiírásokkal foglalkozni az érdemi döntést pedig a Közgyűlés fogja 
meghozni, nem az igazgatóság. 
 
Dr. Simon Gábor: Egyetért Juga György képviselőtársával, az előterjesztés 
valóban komplex. A közösségi közlekedés igen fontos várospolitikai kérdés. A 
közlekedési dugók egyre gyakoribbak, egyre több a gépkocsi is a városban, 
ezért szükséges a komfortos tömegközlekedés megvalósítása.  
Három dologról van szó. Egyrészt közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
döntenek, amely 10 évre szól. Pályázat kiírása nélkül az MVK Zrt-t bízzák meg 
a tömegközlekedési szolgáltatások ellátásával. A második elem a hitelfelvétel, 
amelyben egyrészt a villamos projekt hiteléről, másfelől a buszokra felveendő 

 43 



hitelről van szó. 2004-ben döntött a testület 90 db busz megvásárlásáról. Végül 
35 buszt sikerült venni. Most arra tesz javaslatot az előterjesztés, hogy 5 év 
alatt 100 új buszt szerezzenek be. Céljuk a tömegközlekedést igénybe vevők 
számának növelése.  
 
Csutorás Géza: Az előterjesztést áttanulmányozva megállapítható, hogy a 
villamos projekttel együtt a buszbeszerzés nehezen kezelhető együtt. Bízik 
benne, hogy az MVK Zrt. anyagi helyzete javul. Kifogásolja, hogy a 
környezetvédelmi, energiatakarékossági szempontokról nem olvasott az 
előterjesztésben.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
Börzsei Tibor vezérigazgató úrnak, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Börzsei Tibor: Juga György képviselő úr hiányolta az üzleti tervet. Ezzel 
kapcsolatban elmondja, a Holding Igazgatósága a villamos fejlesztés gazdasági 
kérdéseit több alkalommal tárgyalta. Az autóbusz-fejlesztés kérdése az elmúlt 
két évben többször szerepelt napirenden. 30 éves üzleti modellt dolgoztak ki a 
fejlesztések ütemezésére.  
Az autóbusz beszerzés olyan volumenű, hogy ahhoz mindenképpen kell a 
Közgyűlés hozzájárulása. A közbeszerzés előkészítésénél tartanak jelenleg. Ha 
a hitelt fel tudják venni, akkor lehet az autóbusz beszerzésre irányuló 
közbeszerzést kiírni.  
 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda 

ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -
2009-4.3.1./A című pályázat benyújtására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A Szivárvány tagóvoda bővítésére, 
tornaterem építésére, meglévő intézmény akadálymentesítésére, 
rekonstrukciójára, modernizációjára kerül sor. Az óvoda infrastrukturális 
fejlesztésének összköltsége 111.111.075 Ft. A projekt elkészítésének 
időtartama 24 hónap, melyhez - 10%-os - önrészt szükséges az 
önkormányzatnak biztosítani. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Települési 
hulladékgazdálkodási tervének elfogadására 

 
Előterjesztő: Orosz Lajos alpolgármester     
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A természeti erőforrások fenntartható 
használata érdekében a magyar szabályrendszer támogatja  
o a hulladékszegény technológiák alkalmazását,  
o a veszélytelenebb anyagfelhasználást, 
o a hulladék energiatartalmának hasznosítását, 
o a nem hasznosuló hulladékok kockázatokat kizáró ártalmatlanítását, ezen 
belül a hulladéklerakás minimalizálását. 
E célok elérése érdekében az Országgyűlés - a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program részeként - Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását írta 
elő.  
A 2009-2014-ig terjedő időszakra vonatkozó II. Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv Kormány általi elfogadására jelen előterjesztés 
elkészítéséig még nem került, azonban a dokumentum már ismert, így az a 
városi hulladékgazdálkodási terv készítése során figyelembe vehető volt. 
Értelemszerűen nem kerülhetett még sor a területi környezetvédelmi hatóság 
irányításával a területi tervezési statisztikai régióra (Észak- Magyarországi 
Régió) kiterjedő második területi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére sem 
(melyet az országos terv kihirdetését követő 270 napon belül kell megtenni), 
azonban annak előkészítése is folyamatban van, így a készítőjével való 
egyeztetés a helyi terv illeszkedésének biztosítását megfelelően szolgálja. 
Miskolc város első hulladékgazdálkodási terve jóváhagyásakor elfogadott VI-
146/59.783/2004. sz. határozat kötelező feladatként határozta meg a 
jóváhagyott hulladékgazdálkodási terv 2 évenkénti felülvizsgálatát, illetve az új 
tervidőszakra vonatkozó terv elkészítését. 
Jelen előterjesztés eme kötelezettség teljesítését kívánja szolgálni, a városi 
hulladékgazdálkodás 2010-2014 évekre vonatkozó feladatainak 
meghatározásával. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 

Fedor Vilmos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Az MSZP frakció véleményét ismerteti. Az előterjesztés jól 
megszerkesztett, alapos. Azt azonban hangsúlyozza, minden terv annyit ér, 
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amennyi megvalósul belőle. Felhívja a figyelmet arra, sok olyan pályázat van a 
környezetvédelem területén is, ahol 0 vagy minimális az önrész elvárás. 
2010-2014. közötti időszakra vonatkozik a terv. A 22. oldalon szerepel a 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az a megállapítás, hogy a keletkező hulladék 
mennyiségét kellene csökkenteni.  Utal arra, annak idején a szárazelemgyűjtés 
versenyszerű gyűjtését ő találta ki, ami az AVE Miskolc Kft. bevonásával 
sikeres megmozdulássá nőtte ki magát.  A gyerekek idén 5672 kg szárazelemet 
gyűjtöttek össze. A hivatkozott 22. oldalon hibásan szerepel az összegyűjtött 
szárazelem mennyisége. Szerepel az előterjesztésben, hogy a gyűjtő 
állomásokat bővíteni kell. Nem érti, mit akarnak fokozni, egyelőre előtte nem 
ismert, hol vannak ezek a gyűjtő állomások.  
A környezetvédelemhez is támogatás szükséges, ezért említette a 
hozzászólása elején a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő 
kihasználását. 
 
Lenártek András: A hulladékok begyűjtése, lerakása csak egyik aspektusa a 
problémának. A mennyiségi csökkentés fontos szempont. A környezettudatos 
nevelésre kell hangsúlyt fektetni. A kukákba sajnos rengeteg olyan hulladék is 
kerül, amely újrahasznosítható lenne. A komposztálást említi példaként. A 4 
évvel ezelőtti komposztálási tervek nem valósultak meg teljes mértékben. A 
városban keletkező kertészeti hulladékok energiává lehet alakítani. A 
szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosíthatóak. A baj, hogy nincs a 
feladatra betelepült miskolci vállalkozás.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Fontosnak tartja, hogy már 
gyermekkorban tanulják meg a környezettudatos gondolkodás alapjait, amely 
sajnos a legtöbb felnőttnél hiányzik.  
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító 

Okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Ezen napirendi pont keretében a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítása kerül 
megtárgyalásra. Az Alapító Okirat módosítása két okból szükséges:  
- egyrészt a Kft.-nek elkészült az internetes honlapja, melynek címét a 
vonatkozó törvényi szabályozás értelmében az Alapító Okiratban és a 
Cégjegyzékben fel kell tüntetni, 
- másrészt az Önkormányzat „Vagyonrendelete” 2010. március 10. napi 
hatállyal módosításra került, így az Alapító Okiratot is összhangba kell hozni a 
módosított jogszabállyal.  
Az előbbiekre figyelemmel kéri a Közgyűléstől az Alapító Okirat módosításáról 
szóló közgyűlési döntés meghozatalát.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság előterjesztő hiányában 

nem tárgyalta az előterjesztést. 
 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. 
 
9. sz. napirend tárgya:  Javaslat a 2011/2012. tanév középfokú 

beiskolázási tervére 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Évek óta ilyenkor tárgyalja a testület a 
középfokú beiskolázási tervet. A következő évek szaktípusairól döntenek ma. A 
tervnek a jogszabályi változásokhoz is alkalmazkodnia kell.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sz. napirend tárgya: Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0017 kódszámú 

„Iskolai tehetséggondozás” című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítására 
 

Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Polgármester: A Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény konzorciumi partnereivel: Egressy Béni Alapítvány, 
VIVA LA MUSICA Alapítvány, Észak-magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért 
Alapítvány 8 250 573 Ft, támogatást nyert a TÁMOP-3.4.3.-08/2-2009-0017 
kódszámú ”Iskolai tehetséggondozás” című pályázatához.  
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A pályázat 100%-ban támogatott, utófinanszírozott. A konzorciumi tagok 
részére a pályázati támogatás lehívásához, a projekt likviditási problémáinak 
elkerüléséhez és elindításához javasolják a 2.200.000 Ft. összegű 
kamatmentes kölcsön biztosítását. 
Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A pályázat célja: regionális jellegű, vagyis a 
zeneoktatást megye területére kiterjeszteni. A nem miskolci tehetséges 
gyermekek ezáltal minőségi zenei képzésben részesülhetnek a lakóhelyükön.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Oktatásért Közalapítvány 

Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt 
„Közoktatási kollégiumok energiafel-
használásának csökkentése” pályázati felhívásra 
benyújtott pályázatok elfogadására (Pályázati 
kategória kódja: kollOKA-XVII.) 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A pályázatban szereplő három kollégium 1981-1996 közötti 
időszakban került átadásra, amely egyértelműen kihangsúlyozza a szükséges 
felújítás megvalósítását. 
Emellett óriási szerepet kap Miskolc Megyei Jogú Város Közoktatásának 
feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervében 
(2007-2013) szereplő energiaracionalizálásra és energiatakarékosságra utaló 
feladatok maradéktalan végrehajtása is, amely vélhetően jelentős megtakarítást 
fog eredményezni. 
Fentiek alapján kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést elfogadni 
szíveskedjen, annak érdekében, hogy kollégiumaink a diákokat jobb 
körülmények között tudják fogadni. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 

egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi 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.  
 
12. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri Anyagtudományi és 

Technológiai Innovációs Klaszterhez történő 
csatlakozás jóváhagyására 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: 2010. március 16. napján megalakult a Diósgyőri 
Anyagtudományi és Technológiai Innovációs Klaszter.  
A klaszter a diósgyőri iparterületek vállalkozásait tömöríti, valamint két 
kutatóintézet is alapító tagja. Ez az együttműködési forma lehetőséget teremt a 
közszféra és magánszféra összefogására a gazdaság élénkítése, a kis-és 
középvállalkozások erőforrásainak egyesítése érdekében. Bár az alapító okirat 
a tagok által már aláírásra került, az önkormányzat részéről a csatlakozást a 
Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. 
Kéri a bizottsági álláspontokok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi 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.  
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13. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Árpád u. 90 szám alatti 
ingatlan Magyar Államtól történő ingyenes 
tulajdonba vételére irányuló igény bejelentésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az Árpád u. 90. szám alatti ingatlan jelenleg a Magyar Állam 
tulajdonában van. Az ingatlan egy éve üresen áll, állaga romlik. Az 
Önkormányzat hasznos funkciókkal tudná megtölteni az ingatlant, amennyiben 
a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. az Önkormányzat ingyenes 
tulajdonba adásához hozzájárulna. 
Az ingatlanban a Diósgyőri Rendőrőrs, az Iránytű Szociális Szolgálat Központja 
és Bükki Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálata kerülne 
elhelyezésre 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 egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 

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

 
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány 

és a „Több, mint legenda…” Közhasznú 
Alapítvány részére helyiség biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A Közgyűlés 1997-ben döntött arról, hogy a Miskolci Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány részére ingyenesen biztosítja a Miskolc, Palota u. 57. sz. 
alatti ingatlant oktatási célra.  
Az Alapítvány tevékenységének bővítéséhez azzal a kérelemmel fordult Miskolc 
Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy a Waldorf Iskola számára a Miskolc, 
Sas utca 11. szám alatti volt iskola épületet használatba kaphassa regionális 
gimnázium kialakítása céljából. 
A „Több, mint legenda…” Közhasznú Alapítvány részére a Közgyűlés korábban 
már biztosította a Miskolc, Kossuth L. u. 4. sz. alatt lévő 43 m2 nagyságú 
helyiséget, azonban annak rossz műszaki állapota miatt, valamint 
tevékenységük bővülése érdekében jobban megfelelne a Miskolc Széchenyi u. 
56. sz. alatti udvari, 96 m2 nagyságú ingatlan.  
Jelen előterjesztés és határozati javaslat egyrészt a Miskolci Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány részére újabb ingatlan, valamint a „Több, mint 
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legenda…” Közhasznú Alapítvány részére másik helyiség biztosítására tesz 
javaslatot.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság külön szavazott a határozati javaslat két 

pontjáról. A bizottság a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag 
támogatta, a 2. pontot 3 igen, 3 nem és  1 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Szinay Attila: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke az előzőekben 
ismertette, hogyan döntött a szakbizottság a határozati javaslat két pontjáról. Az 
előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat két civil szervezetnek juttasson 
helyiséget. Nincs ezzel semmi gond, hiszen bevált gyakorlat, hogy azoknak a 
civil szervezeteknek az önkormányzat kedvezményesen, vagy ingyenesen 
biztosít helyiséget, amely szervezetek céljaival, tevékenységeivel azonosulni 
tud.  
A Sas utcai volt általános iskola sorsának rendezését pozitívan értékeli. Utal 
arra, hogy korábban a gyermekváros kitelepítése az érintett ingatlanba a 
lakosság felháborodását váltotta ki.  
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén az ő javaslata volt, hogy a határozati 
javaslat két pontjáról külön szavazzanak. Ehhez a gondolatmenethez 
csatlakozva, ügyrendi javaslata, a Közgyűlés is pontonként szavazzon a 
határozati javaslatban foglaltakról.  
Indokolásában elmondja, a „Több, mint legenda…” Közhasznú Alapítvány a 
Kocsonyafesztivál szervezőjeként sok miskolci örömére tevékenykedik, de azért 
nem ártana, ha néha beszámolna a Közgyűlésnek. Amíg ez nem történik meg, 
ne kapjon az alapítvány nagyobb helyiséget. Ha az elmúlt negyedévi 
támogatást nézi, ami nem közvetlenül a költségvetésből került az 
alapítványhoz, de önkormányzati pénzről van szó (a Holdingon keresztül) a 
következő számokat lehet említeni: 
A MIHŐ Kft. 3 millió Ft-ért népszerűsítette a távhőszolgáltatás előnyeit, a MIVÍZ 
Kft. 6 millió Ft-ért népszerűsítette a miskolci ivóvizet a fesztiválon, a Miskolci 
Turisztikai Kft. 1 millió Ft-ért győzte meg az embereket, hogy érdemes 
Miskolcra ellátogatni, a MIBERSZOLG Kft. 400.000 Ft-tal, a Holding 
önmagában 2 millió Ft-tal támogatta a rendezvényt. A támogatók között 
szerepel az MVK Zrt. és a Régiópark Kft. is.  
Olyan súlyos pénzekről van szó, amely a zárszámadást és a beszámolót 
indokolttá teszi. Csak ezt követően jöhetne szóba a nagyobb helyiség iránti 
kérelem elbírálása.  
Miért vetődik fel a jogszabályi előírások értelmében egyébként nyilvános 
működésű alapítvány gazdálkodásába a betekintési igény? Ismeri az alapítvány 
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munkájában korábban felügyelő bizottsági tagként részt vevő személyt, aki arról 
számolt be, hogy 5 év alatt egyetlen felügyelő bizottsági ülést sem hívtak össze 
és semmilyen információt nem kapott a bizottság.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A beszámoltatásnak nem látja 
akadályát. Szavazásra teszi fel az elhangzott ügyrendi javaslatot.  
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 20 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

 
15. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A közbeszerzési törvényben meghatározott ajánlatkérők a 
költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves közbeszerzési tervet 
készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv 
nyilvános, amelyet az Önkormányzatnak saját honlapján közzé kell tennie. A 
közzététel a közbeszerzési eljárások minél nagyobb nyilvánossága, valamint 
az ajánlattevők tájékozódásának elősegítése érdekében történik. A közzététel 
lehetőségének biztosítása a helyi vállalkozókat segítheti, egyfajta 
figyelemfelhívásként funkcionálhat. Ennek eredményeképpen ugyanis a helyi 
vállalkozók "első kézből" értesülhetnek arról, hogy közbeszerzési eljárás kiírása 
várható, illetve hozzáférhetnek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
információkhoz. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, azonban 
módosítási igény esetén a megvalósítani nem kívánt, vagy újonnan 
megvalósítandó beszerzéseket át kell vezetnie a terven, azt folyamatosan 
aktualizálni kell. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal 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 3 nem szavazat mellett 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság előterjesztő hiányában 

nem tárgyalta az előterjesztést. 
 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Az önkormányzati 
közbeszerzések a városvezetés tevékenységének egyik legneuralgikusabb 
pontja. A városvezetés és a projektek vezetői több stratégiai hibát is elkövettek. 
A közbeszerzési eljárások nagy száma ellenére csak egy külső megbízással 
alkalmazott közbeszerzési szakértőt foglalkoztat jelenleg az önkormányzat. 
Ráadásul ez a szakértő nem áll a helyzet magaslatán. Egy másik szakértő 
működik ugyan a Holdingnál, aki szintén nem túl sikeres. Hozzá köthető az 
élelmezés és a játszótér közbeszerzés. Ez utóbbi esetben a város az elnyert 
támogatás jó részét is elbukta, mert nem sikerült időre a pénzeket felhasználni. 
Megemlíti az elvérzett villamos beszerzési tendert ma tárgyalják újra.  
A közbeszerzések területére erőforrás bevonása szükséges. A minőségi cserét 
is jónak tartaná. A Gazdasági Bizottság a villamos projekt vonatkozásában 
javaslatot tett Polgármester úrnak, hogy nevezzen ki új szakértőt. Az IVS és a 
Holding ügyeit is jelenleg ez a szakértő intézi.  
A problémát abban látja, hogy a hibák döntő többsége egyszerű eljárási hiba. 
A Selyemréti Fürdő esetében a városvezetés és a Holding a közbeszerzés 
kikerülésén küzdött 1,5 évig, majd sikerült meggyőznie a felügyelő bizottságot, 
hogy a közbeszerzési eljárást le kell folytatni. Ez tavaly novemberi döntés volt. 
Most ott tart az ügy, hogy talán megjelenik a kiírás. Közben ugyanis sikerült egy 
határidőbeli malőrt elkövetnie a kiíró szakértőnek.  
A beszerzések típusaihoz különböző értékhatár van meghatározva. A 
szolgáltatások igénybevétele esetén ez 8 millió Ft. Az elmúlt hónapokban azzal 
szembesül, hogy Polgármester úr 7,9 millió Ft-os szerződéseket köt különböző 
tanulmányok készítésére. Ez egyértelműen a közbeszerzés kikerülését célzó 
megoldások. A szerződések teljes körű áttekintését fogja kezdeményezni. 
 
Polgármester: Már átnézte ezeket a szerződéseket, de természetesen Juga 
György képviselő úr kérésének is eleget tesznek.  
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Tavaszi Zsolt: Polgármester úr mondta, aki törvénytelenséget észlel, tegyen 
feljelentést. A BOON-on megjelent cikk értelmében valószínű valaki már meg is 
tette a feljelentést az élelmiszer nyersanyag közbeszerzési pályázatával 
kapcsolatban. Az élelmiszer nyersanyag beszerzésében anomáliák vannak. 
Célszerű lenne átfogó vizsgálatot lefolytatni a témában. Több intézményben a 
közbeszerzést követően drágább lett az élelmiszer nyersanyag beszerzés, 
aminek matematikai oka van. Nem a várható beszállított mennyiség súlyozott 
átlagát vették figyelembe, hanem az adott beszállított anyagok egységárait 
egyszerűen összeadták. 1 db fertőtlenített tojás a városnak 69 Ft-ba kerül. Tv-
paprika, paradicsom: bruttó 500 Ft/kg. Malachús: bruttó 625 Ft/kg, sertéskaraj 
bruttó 1500 Ft/kg. Értékarányos ez? Nyilván nem, amit elvett az egyik tételből, 
hozzáadta a másikhoz.  
A minőség rosszabb lett, a reklamáció nehézkessé vált.  
Javasolja, valamennyi érintett intézmény tapasztalatait kérjék be. Tudja, 
érvényes szerződések vannak, de a minőséget valahogy számon kellene kérni.  
 

-- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester  úr vezeti. --- 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
Megadja a szót a Holding elnök-igazgatójának, reagáljon a vitában 
elhangzottakra.  

 

 
Dr. Halmai Gyula: A Közgyűlés arról döntött, hogy a közbeszerzések szakértői 
feladatait integráltan a Holding bonyolítsa. Az előkészítés és a szakma hibái 
okozták azt, hogy nem minden esetben sikerült az elvárt eredményt prezentálni. 
Névtelen feljelentés érkezett, mely alapján az élelmiszer közbeszerzések 
kivizsgálásra kerültek a rendőrség által.  A feltett kérdések és az általuk adott 
válaszok megtekinthetőek. Azóta nem tudja, mi történt az ügyben. 
Meggyőződése szerint szabálytalanság nem történt. 
A Holdingnál a beszerzések tömbösítése pozitív eredményt hozott. Az 
intézmények vonatkozásában előzetesen külső szakértői véleményt kértek. A 
Gazdasági Bizottság ennek az eljárásnak az eredményét egyébként 
egyhangúlag fogadta el. 1000 termékről van szó, amelyből Tavaszi Zsolt 
képviselő úr csak néhány tételt emelt ki. A tapasztalatokat valóban meg kell 
nézni és azt is, hol és milyen mértékű többletköltség keletkezett.  
 
16. sz. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás 

megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A közművelődés feltételeinek biztosításáról a 
vonatkozó jogszabály értelmében az önkormányzatnak kell kötelező feladatként 
gondoskodni. Miskolc sajátos helyzetben van, ugyanis az egyes városrészek 
kiépülésekor a kulturális intézmények nem épültek ki. Nem segített ezen a 
helyzeten a rendszerváltozás sem, hiszen a szakszervezeti támogatású 
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intézmények tönkrementek. A Vasast, a Bartók Béla Művelődési Központot és a 
Rónai Művelődési Központot említi. A feladat azonban megmaradt. A város 
saját intézményein keresztül – Ady Művelődési Ház, Művészetek Háza – látja el 
ez a feladatot, valamint közművelődési feladatellátás céljából megállapodást köt 
civil szervezetekkel. Területi ellátásra (Görömbölyi Kulturális Egyesülettel), vagy 
szakmai feladat ellátására kötődnek ezek a megállapodások (pl. Filharmónia 
Kelet-Magyarország Kft-vel). 
A mostani előterjesztés a Miskolc-Tapolcáért Egyesülettel kötendő 
megállapodás meghosszabbításáról szól.  
Az egyesületet kéri, hogy legyen tekintettel a többi olyan civil szervezetre, 
akiknek fontos Tapolca sorsa.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 3 nem és 0 tartózkodó 
szavazattal 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. 

 

Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Kocsis Levente: Úgy látja, fogalomzavar alakult ki. 2008-ig a Tapolcaiak 
Kulturális és Sport Baráti Köre Gyerekekért Egyesület látta el a közművelődési 
feladatokat, majd a Miskolc-Tapolcáért Egyesület vette át a feladat ellátását. 
Korábban szó volt az osztály bevonásával a közösségi ház közös 
használatáról, de a viták végül ezt nem tették lehetővé. Most úgy tűnik 
enyhültek ezek a viták. Nem arra tettek javaslatot, hogy két szervezettel 
kössenek megállapodást, hiszen erre nincs is jogi lehetőség, azt szeretnék, ha 
a Tapolcaiak Kulturális és Sport Baráti Köre Gyerekekért Egyesület is 
használhassa a közösségi házat és írásban rögzítsék a használat feltételeit, 
költségeit, stb.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót 
az előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint nincs közöttük vita. Azt 
azonban hangsúlyozni kell, nem két egyesület működik Tapolcán, sok civil 
szerveződés van. A használat feltételeiben a szakosztály nyújtson segítséget, 
de ne korlátozzák két egyesületre. Ezzel a kiegészítéssel és azzal, hogy ne 
egy, hanem öt évre kössék a megállapodást, a javaslatot előterjesztőiként 
befogadja.  
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17. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város pályázati 
keretszabályzatának elfogadására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az Állami Számvevőszék 2008. évi 
vizsgálatának megállapításai között több olyan észrevétel is található, mely 
hozzájárul a hatékonyabb feladatellátás biztosításához és javaslataik 
figyelembe vételével, a pályázati tevékenység színvonalának javítása céljából 
elkészült az Önkormányzat pályázati keretszabályzata. 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a Gazdasági Bizottság 
kezdeményezésére a szabályzat II.1 pontjához, mely szerint a Közgyűlés dönt 
az éves pályázati terv elfogadásáról, az alábbi szóbeli kiegészítést teszi: 
Tekintettel arra, hogy több alkalommal megfogalmazódott már az a kérdés: 
lehet-e tudni vagy tervezni, hogy egy adott évben milyen pályázatok 
benyújtására kerül sor, 2011. évtől (az előző évi pályázati tevékenységről szóló 
beszámolóval egyidejűleg) az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján 
témaköröket, konkrét fejlesztéseket próbálnak majd meghatározni, melyhez 
pályázati felhívásokat keresnek. A terv összeállításához segítséget nyújt, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelenő ún. pályázati menetrend, 
az operatív programok 2 éves akciótervei és a rendszeresen megjelenő hazai 
forrású kiírásoknál a korábbi évek tapasztalata. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 0 nem és 3 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 3 tartózkodás mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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18. sz. napirend tárgya:  Javaslat ingatlanrész Megyei Önkormányzat 
részére történő térítésmentes visszaadására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A megyei önkormányzat és a város között 2002-
2006-ban több ingatlan esetében ingyenes tulajdonba adás és tulajdonba vétel 
történt.  
2003-ban a jelen előterjesztésben szereplő ingatlan teljes területe átadásra 
került a Megyei Önkormányzatnak.  
2006-ban az ingatlan 148/1314-ed része azért került vissza 
a városi önkormányzat tulajdonába, mert az Építési Szabályzat megváltoztatta 
parkoló melletti ingatlan nyomvonalát. 
A nyomvonal áthelyezése még nem történt meg, így a beruházás tényleges 
megvalósításáig a megyei önkormányzat kéri az ingatlanrész visszaadását. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

elfogadását. 
 

Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
19. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való 
kivonására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: 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 
szabályozott terület felhasználás kerül megvalósításra és végrehajtásra a 
törzsvagyonból történő kivonással. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai 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. 

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
20. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák 

között elhelyezkedő beépítetlen területek 
értékesítésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc-Tapolcán a Késmárki és Kiss József 
utcák között elhelyezkedő, az önkormányzat tulajdonában álló, beépítetlen 
területek versenytárgyalás útján, történő értékesítéséről szól az előterjesztés.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság előterjesztő 
hiányában nem tárgyalta az előterjesztést. 

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

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Kocsis Levente: Miskolc-Tapolcán a Késmárki utca tetején van egy 4400 m2-
es ingatlan, amelyet sok kis telekdarabra szabdaltak ismeretlen okokból. 2007-
ben indítványozta a terület eladását, de nem örül a mostani előterjesztésnek. 
Az lett volna a cél, hogy nem nyomott áron, telekalakításra alkalmatlan 
telkekként adják el az ingatlant. 6000Ft/m2 áron indul az ár a 
versenytárgyaláson, amely nagyon alacsony tapolcai viszonylatban. Fontosnak 
tartja, ha eladnak tapolcai ingatlant, a bevételből fordítsanak a tapolcai 
infrastruktúra fejlesztésére.   
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Felkéri 
Jirkovszky Tamás igazgató urat, reagáljon az elhangzottakra.  
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Jirkovszky Tamás: Nem sík területről van szó, 8 méteres szintkülönbségről 
lehet beszélni. A szabályozási terv kivonata értelmében a terület 2/3 része 
zöldterületként szerepel, amit nem lehet beépíteni. Ezt figyelembe véve 
maximum négy telek alakítható ki. Az ingatlan nem közművesített. Az út 
gyalogút jelenleg, az ingatlan sarjadékkal benőtt.  Nyílt, kétfordulós 
versenytárgyalás útján tervezik a területet eladni. Az értéken aluli értékbecslést 
egyértelműen visszautasítja. 6700Ft/m2 egyébként ez az ár.  
 
Kocsis Levente: Egyetért a szintkülönbséggel és az elhangzottakkal, de 
Tapolcán máshol is ez a helyzet és mégsem 6700Ft/m2 az ár.  
 
21. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt 

található társasház értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolcon a belvárosában, a Széchenyi utca 95. 
szám alatt található, az önkormányzat tulajdonában álló társasház 
versenytárgyalás útján, fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítéséről szól 
az előterjesztés.  
 Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 

 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
22. sz. napirend tárgya:  Javaslat vagyonkezelési és közfeladat átadási 

szerződés megkötésére a MIHŐ Kft-vel (Bogáncs 
utcai depóniagáz szemétlerakó telep) 

 
Előterjesztő:  Orosz Lajos alpolgármester         
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

elfogadását. 
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Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Cseh László: A nádasréti szeméttelepet évekkel ezelőtt bezárták, a 
rekultiválást az AVE Kft. elvégezte. Jelenleg hulladéklerakó telep üzemel. A 
MIHŐ Kft. bio-erőmű működtetésére pályázaton forrást nyert. Az előterjesztés 
átadási szerződés megkötéséről szól a MIHŐ Kft-vel.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
23. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv 

végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:  Dr. Mihalecz Péter jegyző     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

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

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

előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság előterjesztő hiányában nem 

tárgyalta az előterjesztést.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 

Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
25. sz. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2009. II. 
félév) 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A beszámoló a 2009. II. félévéről készített 
jelentések alapján az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően mutatja be a 
vizsgált időszakot. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodó 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 3 nem szavazat mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

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

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

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
26. sz. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Jogszabályi kötelezettségüknek tesznek 
eleget a beszámoló elfogadásával. Miskolc az utóbbi időben a gyermekvédelem 
területén a nevelőszülő hálózat kiépítésével példaértékű munkát végez.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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27. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott 
közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai 
munkájáról és elszámolási kötelezettségének 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására  
I. forduló 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
közhasznú szervezetek működéséről szóló V-152/95.730/2006. sz. 
határozatának 5. pontja előírja a Közgyűlés 
által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 
évenkénti beszámolási kötelezettségét. Jelen előterjesztés ezen 
kötelezettségnek tesz eleget. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság a kétfordulós ügyrendi javaslat megfogalmazása miatt 

a bizottság nem szavazott az előterjesztésről. A bizottság több esetben 
foglalkozott a közhasznú szervezetekkel, különösen azokkal, amelyeknek a 
Pénzügyi Bizottság egyben a felügyelő bizottsága is ezen szervezeteknek. 
Az előterjesztésből a bizottság észrevételei sajnálatos módon kimaradtak. A 
tájékoztatáson túl szakmai értékelésre is szükség lenne.  

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 
 

Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szilágyi Gizella: Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság  is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A beszámoló két részre 
osztható: a közalapítványokra és a Gt. alá tartozó nonprofit kft-kel. Ez utóbbiak 
a Gazdasági Bizottság hatáskörébe is tartoznak és be is számolnak a 
bizottságnak. A beszámolási kötelezettségük is eltérő ezen két csoportnak, 
ezért célszerű lenne a jövőben két külön előterjesztésként kezelni. Az 
alapítványokat nehéz lenne szakmai szempontok szerint összehasonlítani, 
hiszen nagyon szerteágazó a tevékenységük.  
 
Dr. Szinay Attila: Egy nem városi alapítású és nem is városi résztulajdonnal 
működő társaság beszámolóját hiányolja. Az X-Centrum Nonprofit Kft. Miskolc 
Kártyával kapcsolatos beszámolójára korábban ígéretet tettek.  
Javasolja, a júniusi Közgyűlésre kerüljön beterjesztésre ez a beszámoló, 
természetesen gazdasági számításokkal.  
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Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
28. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala által 2009. évben benyújtott 
pályázatokról 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester : A korábbi évekhez hasonlóan, a 2009. év 
pályázati tevékenységéről is elkészült az előterjesztés, melyben tájékoztatást 
adnak arról: 
- hogyan sikerül Miskolcnak felhasználnia a rendelkezésre álló pénzügyi 

kereteket 2009. évben 
- milyen intézkedésekkel kívánja az Önkormányzat hatékonyabbá tenni a 

pályázati  rendszer működését 
- milyen tapasztalatok születnek a folyamatosan változó pályázati 

rendszerrel kapcsolatosan  
Az előterjesztés tartalmi összefoglalójában az szerepel, hogy a 2. sz. melléklet 
információs táblája a 2009. március 1. nap szerinti állapotot tartalmazza, ezért a 
Gazdasági Bizottság kezdeményezésére az alábbi szóbeli kiegészítést teszi: 
A tájékoztató anyag a 2009. évi pályázatok elemzéséről szól, az előterjesztés 
készítésekor rendelkezésre álló legfrissebb információk felhasználásával a 
táblázat a 2010. március 1. nap szerinti állapotot tükrözi. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 

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

elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 3 nem szavazat mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 

Orosz Lajos alpolgármester : Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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29. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2009. évre vonatkozó idegenforgalmi 
feladatterv teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. 
évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Olyan előterjesztésről van szó, melyet minden 
évben megtárgyal a testület. Az előző év turisztikai eredményeit, fejlesztéseit, 
lehetőségeit és kudarcait mutatja be a tájékoztató. Az idegenforgalom, turisztika 
nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az elmúlt években 
jelentős figyelmet kapott ez a terület. 2003-ban fogadták el az idegenforgalmi 
feladattervet és koncepciót. Miskolcnak az idegenforgalom olyan lehetőség, 
amellyel megmutathatja büszkeségeit a világnak. A koncepcióban 
megfogalmazottaknak megfelelően számos kiadvány jelent meg és több 
kormányzati és EU támogatott beruházás indult meg a városban. Sajnos 
néhány esetben a beruházó tehetetlensége miatt nem valósult meg a 
beruházás.  
Az elmúlt esztendő nem volt a turizmus szempontjából sikeres országos szinten 
sem, de még mindig jellemző, hogy akik Borsod-Abaúj Zemplén megyét keresik 
fel, többségük Miskolcra is ellátogat. Az ipari város jelleg mellett egyre 
dominánsabban jelenik meg a város kulturális értékei iránti érdeklődés.  
Az utazási szokások változására is rányomta bélyegét a gazdasági válság. Az 
egészségturizmus például preferáltabb helyre került. A turisztikai desztináció 
menedzsmentek új idegenforgalmi egységek. 27 alapító taggal egyesületet 
alapítottak és 43 millió Ft pályázati pénzt nyertek.  
Határon túli lehetőségekre is pályáztak, 30 millió Ft-ot nyert a város a magyar-
szlovák határmenti együttműködésre. A projekt keretében többek között 
Miskolc-Kassa közös image film készült.   
Miskolc fotóalbum jelent meg tavaly Miskolc másképp címmel. 
Az Idegenforgalmi Alap pályázat keretében 8 millió Ft-ot osztott szét a 
szakbizottság. A 47 benyújtott pályázatból 21-et támogatott a Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság. 
A turisztika területén a forgalomcsökkenés nem vitatható, ez tény. A turizmus, 
jellegét tekintve, az igényesség irányába mozdult. A felújított Palota Szálló 
vendégszámának növekedését említi.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 

 64 



Bizottsági vélemények: 

 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 6 igen, 0 nem és 

2 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: Az előterjesztés részletes, minden területre kiterjedő és 
korrekt. Nem biztos, hogy ezen anyag célja a következtetések levonása. Érinti 
ugyan a tájékoztató, de el kell mondani, hogy a legnagyobb hatást a turisztikai 
életre az abbamaradt beruházások gyakorolták. A Selyemréti Strandot említi. 
2008-ban indult volna a beruházás, de azóta sem történt semmi, vagyis csak 
annyi, hogy az emberek a dögönyt nem használhatják 2 éve. Nem ért egyet 
Fedor Vilmos alpolgármester úrral, szerinte nem tett meg mindent a 
városvezetés ezen a területen sem.  
A másik kardinális kérdés Tapolca fejlesztése: 4 éve semmi olyan nem történt, 
ami az áttörést meghozta volna.  
A legfájóbbnak az Avas Szálló fejlesztését tartja. A beruházás itt elkezdődött 
ugyan, de abbamaradt. Nem akarja elhinni, hogy a történések alakulásában 
semmilyen felelőssége nincs a városvezetésnek. Említi még az Erzsébet Fürdő 
fejlesztését is.  
Véleménye szerint nem minden a nagyberuházásokon múlik. A turizmus 
jellegének átalakulásával egyetért, sok esetben az egészségturizmus 
népszerűbb a drágább üdülési lehetőségeknél. A vállalkozók és az 
önkormányzat közötti kapcsolat valamelyest javult, de még mindig nem 
elfogadható. Ha valaki ismeri a TDM országos folyamatait, akkor 
megállapítható, hogy Miskolc kissé le van maradva. Példaként említi, az egyik 
igazgatósági tanácstag fél év után lemondott, ami szerinte aggasztó.  
 
Csutorás Géza: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a TDM 43 millió Ft 
támogatást nyert, a szerződéskötés időpontja: április-május. Kérdése, hol tart 
ez a folyamat? A problémákat az anyagban 7 pontban sorolják fel. Nem érti, ez 
a panaszáradat a pályázattal függ össze, vagy más okozza? 
Az Avas Szálló jelenleg egy félig elbontott torzóként áll a főutcán. Miért maradt 
abba a beruházás? Milyen lépéseket tervez a városvezetés?  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót az 
előterjesztőnek, reagáljon a vitában elhangzottakra.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Lenártek András képviselőtársa korrekt 
hozzászólást tett, hiszen ő maga is ezen a területen dolgozik, így látja a reális 
folyamatokat. Úgy gondolja, nem lett volna értelme olyan összeállítást hozni a 
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testület elé, amely nem a valóságot ábrázolja a miskolci turisztika helyzetéről, 
hanem egy elképzelt állapotot. Nem hiszi, hogy akaratprobléma okozta az 
Augusztus 20. Strand fejlesztésének megakadását. A vállalkozók és az 
önkormányzat, valamint a vállalkozók egymás közti kommunikációja, 
kapcsolata nem mindig ideális.  
A TDM létrejött, igaz késéssel, de megvalósult. Sok vállalkozó a folyamat eljén 
nem akart ebben részt venni.  
Hangsúlyozza, a turizmus támogatása az önkormányzatnak nem kötelezően 
vállalt feladata.  
A TDM által elnyert források tekintetében a szerződéskötés még nem történt 
meg. A hiba nem miskolci, országos problémáról van szó. A TDM pályázatának 
kiírása is problémás volt, hiszen 4 időpontot adtak meg, mire végre beadhatták 
a pályázatot. Budapest sem volt a helyzet magaslatán. Helyben nehezen 
értelmezhető volt, hogy mit jelent a regionális TDM szervezet, a városi TDM 
szervezet és pontosan mi is a kettő viszonya. Utal arra, Aggtelek és Tokaj is 
megkereste Miskolcot, alkossanak közös TDM-et. A központi szabályozás ezt 
azonban nem engedte, pedig szerinte jó lett volna ez a hármas együttműködés.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
30. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási 

rendszere 2008. évi ÁSZ ellenőrzés 
megállapításaira készített intézkedési terv 
végrehajtásáról 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A Közgyűlés 2009. március 5-i ülésén megtárgyalta az 
önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzéséről szóló 
tájékoztatót, és az ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített 
intézkedési tervet határozatával jóváhagyta. Az intézkedési terv feladatokat 
fogalmazott meg a jogszabályi előírások maradéktalan betartása, illetve a 
munka színvonalának javítása érdekében. E határozat 2. pontja előírja, hogy 
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás keretében az 
intézkedési terv végrehajtásáról tájékoztatni kell a Közgyűlést. 
A 2009. év végén elvégzett belső ellenőri vizsgálat megállapította, hogy a 
számvevőszéki jelentés észrevételeire hozott intézkedések 2009. december 
31-ig 87,5 %.-ban, 2010. március 31-ig 95 %-ban végrehajtásra kerültek. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 3 nem szavazat mellett 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A beszámoló összefoglalójának 2. oldalán az önkormányzatot 
terhelő szerződések közzétételi kötelezettségéről az szerepel, hogy 2008. 
április 30-tól negyedévente kerül erre sor. Az adatok nagy volumene miatt 2010. 
első félévében teljesül ez a feladat. 2 éves csúszásban vannak tehát és a 
honlapon sincsenek kint ezek a szerződések. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A honlapon megtalálhatóak 
ezek az információk.  
 
31. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató KÖZOP pályázat lehetőségéről 

„Miskolc városközpont – Avastető között 
kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz 
létesítése” tárgyában 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: 100 éves elképzelés az, hogy közvetlen kapcsolat legyen a 
belváros és az avastető között. Azért erre pályáznak, mert ilyen pályázatot írtak 
ki. Ahhoz, hogy a belvárosban folyamatban lévő, valamint az Avason tervezett 
fejlesztések ténylegesen elérjék céljukat nagyban hozzájárulhat az Avasi Sikló 
megépítése.   
A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) keretében most lehetőségünk van 
európai uniós támogatás igénylésére mind az előkészítési mind a kivitelezési 
tevékenységekre.  
Kéri a Közgyűlést, hogy a projekt előkészítésének támogatására irányuló 
előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 6 igen, 3 nem 
és 0 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 1 igen, 3 nem és 0 
tartózkodó szavazattal nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Szomorú, mert az 
előzményekből nem feltétlenül ennek az előterjesztésnek kellett volna 
megszületnie. Pár hónappal ezelőtt Fedor Vilmos alpolgármester úr meghívta 
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őket az IVS II-ről szóló egyeztetésre. A sikló ötlete már itt felmerült és arra 
jutottak, hogy alapos szakmai előkészítés szükséges. Azóta 3 db tanulmányt 
írattak bruttó 30 millió Ft-ért, amit nagyon sokall.  Ha ennyit elköltöttek 
tanulmányokra, akkor miért egy 4 oldalas előterjesztés kerül a Közgyűlés elé?  
Az előterjesztés a tömegközlekedés rendszerébe tervezi a siklót beépíteni. A 
tanulmányok műszaki megoldása szerint erre nem alkalmas a sikló, hiszen a 
Bortanya és az Avasi templom között lenne az indító állomás egy 12 méteres 
torony tetejéről. Egyébként nem siklóra lehet pályázni, hanem a 
tömegközlekedés fejlesztésére. A sikló éves fenntartási költsége egyébként évi 
100 millió Ft. A Fidesz frakció módosító indítványt nyújtott be. Nem kell a sikló 
ötletét elvetni, de egyelőre ahova jutottak, az kudarc. A hidegsor 
tömegközlekedésre alkalmassá tételét javasolja megvizsgálni, hiszen itt egy 
busz 3 perc alatt felérne a kilátóig. Kétségtelen ez a megoldás nem nyújtaná a 
sikló adta turisztikai élményt.  
Amikor kiderült eltérő állásponton vannak, megszűntek az egyeztetések, 
ráadásul a kampány is közbeszólt.  
3 db szerződést kötöttek ebben az ügyben, egyenként 7,9 millió Ft értékben. A 
résztvevők nagyon hasonlóak egyébként a tanulmányok tekintetében. Az 
előtanulmányt a Patak Szolgáltató Kft. megbízásából készítette a Közlekedés 
Fővárosi Tervező Iroda Kft., aki a végleges megvalósíthatósági tervet is jegyzi, 
vagyis ez már kétszer 8 millió Ft, összevonási kötelezettséggel. Viszont a 
környezetvédelmi hatástanulmányt is valószínűleg a Patak Kft. készítette.  
A Fidesz frakció az előterjesztés elfogadását nem támogatja.  
 
Fodor Zoltán: Az emberek, ha azt látják, ezt megszavazza, az lesz az üzenete, 
hogy más fontos dolgokkal is lehetne foglalkozni. Lényeges elmondani, hogy a 
város pályázik egy lehetőségre, amelyhez nem kell önrész. Az, hogy milyen 
formában valósul meg a beruházás, azt még nem lehet tudni.  
 
Cseh László: Minden olyan kezdeményezésnek örül, amely a történelmi Avas 
fejlesztését szolgálja. Most van pályázati lehetőség, amit ki kell használni. A 
fenntartási költség a várost terheli. Évek óta mondja, hogy próbajáratokat 
lehetne a hidegsoron indítani. 2005-ben az utat felújították. Kéri az MVK 
igazgatóját, hogy legalább kísérleti jelleggel, áprilistól októberig járjanak buszok 
a hidegsoron.  
 
Csutorás Géza: A sikló ötletét támogatja, de az előterjesztés siralmas. A 
fejlesztési elképzeléseket megnézte, de mind a három alkalmatlan. A Népkert 
környékéről kellene indítani a siklót, ha már tömegközlekedésben 
gondolkodnak. Érdekes, ez a változat a tanulmánytervekben nem szerepel.  
 
Szabó Tamás: Neki is az volt az első gondolata, amikor olvasta az 
előterjesztést, milyen jó, ha ennyi gondja van a városnak, utána az jutott 
eszébe, bár az árvízi helyzet kezelésére fordíthatnák ezt a forrást. Nyilván ez 
demagóg hozzáállás és nincs is rá lehetőség. Nem tudja, hogy csak sikló 
megvalósítására lehet-e pályázni, mert ha nem, akkor azért 2 milliárd Ft-ot 
máshol is el lehet költeni a tömegközlekedés fejlesztésére.  
 
Dr. Simon Gábor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Néhány hónappal 
ezelőttre visszamenve, elmondható, hogy az IVS projektet a képviselőknek 
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ismerniük kell. A II. ütem az Avastető megújulásáról szól, amely többek között 
családi élményparkot, buszfordulót, a történelmi utcák, sorok felújítását 
tartalmazza. A II. ütem projekteleme volt a ferde villamos, de később kiderült, 
hogy ez az IVS keretében nem megvalósítható. Ez az előzménye annak, hogy 
a Városfejlesztési Kft. elkezdett más irányban forrást keresni a siklóra. Kiderült 
csak önálló projektként és nem város rehabilitáció keretében lehetséges. Az 
önálló projekt feltétele a megvalósíthatósági tanulmány, amit a képviselők is 
megnézhettek.  A tanulmány több nyomvonalat megvizsgált és az egyik mellé 
tette le a voksát, ugyanígy hat műszaki megoldást is végignézett. Több 
szempontot is figyelembe kell venni, például, mennyi ingatlant érint. A 
kapacitást tekintve, egy nap alatt 13.600 utas utazhat a siklón. A közlekedési 
projekteket minősítik a jövedelemtermelő szempontok alapján is. A tanulmány 
szerint ez akár 100%-os is lehet.  
Ha nem a siklót javasolják, akkor dolgozzák ki a Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program keretében mit nyújtsanak be és akkor lesz A.; B; C alternatíva.  
A nyomvonal kérdésére érdemes visszatérni, ha a sikló mellett maradnak. 
Fontosnak tartja a leendő főtérhez is igazodnia kell az elképzelésnek.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Egyetért Csutorás Géza képviselő úrral, jó 
lenne valami, ami felviszi az embereket az Avasra. Nyilván ennek akkor van 
értelme, ha van miért felmenni az Avastetőre. Egy időben élet volt a kilátónál. 
Ezért kezdtek abban gondolkodni, hogy az Avastető legyen családi 
kirándulóhely. Az autóbusz végállomást a kilátóig be kell vinni, ezzel mindenki 
egyetértek és meg is szavazták. A Papszer 2. fejlesztése már megkezdődött, 
hisz fontos, hogy az értékeket meg is védjék. Be kell nyújtani a pályázatot, majd 
meglátják, mit lehet megvalósítani. Ha lesz több közlekedésfejlesztési javaslat, 
majd megvitatják, melyik legyen. Egyelőre a Kormány bólintására is szükség 
van az IVS II. projekt megvalósításához.  
 
Juga György: A jogcím, amire pályáznak az nem más, mint a városi és 
elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése.  Tehát nem siklóra írták ki a 
pályázatot. Itt nem arról van szó, hogy vagy siklóra pályáznak, vagy elbukják a 
pénzt. Szerinte pont akkor bukják el a pénzt, ha siklóra pályáznak. Más, valódi 
tömegközlekedés fejlesztésre kellene pályázni.  
 
Csutorás Géza: A Görgey A. utcáról induló a Kálvária mentén az Avasra 
haladó nyomvonalra készüljön tanulmányterv. Szabadon járható nyomvonalról 
van szó.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a 
szót a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójának, reagáljon a 
vitában elhangzottakra.  
 
Dukai Zoltán: Nem megvalósításra, hanem előkészítésre nyújtanának be 
pályázatot, ez az első lépés. Itt azt vizsgálja a szakmai bíráló bizottság, hogy a 
pályázat megvalósítható-e. Ha megállapítják, hogy nem, akkor nem is 
mehetnek tovább. A második lépés, amikor az előkészítés megvalósítására 
forrást kapnak. Az IVS-ben volt eredetileg benne ez a pályázat, de kiderült, 
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hogy ebben a formában ez nem támogatható. Előzetes és részletes 
megvalósíthatósági tanulmánnyal lehet érdemben pályázni. A környezetvédelmi 
vizsgálati elem nagyon fontos. Nulláról kellett kezdeni a tervezést, már 
korábban ilyen terv nem készült az önkormányzatnál és cégeinél sem. A 
beszerzési szabályok betartásával választják ki mindig a tervezőket. 
Felülvizsgálják azt is, hogy a megadott kamarai díjszámítás intervallumában 
benne van-e a díj.   
Juga György képviselőnek igaza van, hogy az 5.5 –ös prioritás a közösségi 
közlekedés fejlesztését szolgálja, vagyis nem csak siklóépítésre lehet pályázni.  
 

--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --- 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Egyetemvárosban elhelyezkedő 

ingatlanokra – az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium javára – 
bejegyzett sportcélú használatot biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalomnak a 
diósgyőri sportligetben lévő ingatlanra 
történő átjegyzésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Közgyűlés II-27//2010. számú 
határozatában hozzájárult a 40597/21 hrsz-ú ingatlan 7379 m2 területű és a 
40597/20 hrsz-ú ingatlanból 7153 m2 értékesítéséhez, mely területeket 
sportcélú használatot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az 
eladásra szánt telkek helyett – megvizsgálva a szóba jöhető ingatlanokat – a 
diósgyőri sportligetben elhelyezkedő 33937/3 hrsz-ú ingatlan egy részének 
felajánlását javaslom.  
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Selyemréti Strandfürdő 

ingatlanfejlesztésével összefüggő 
döntések meghozatalára 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Miskolci Turisztikai Kft. által az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc Selyemréti Strandfürdő 
Medenceépítés” elnevezésű /ÉMOP 2.1.1./B-2f-2009-0009 jelű / pályázatot, a 
2. fordulóra benyújtott részletes dokumentáció alapján, az Irányító Hatóság 491 
MFt vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte 2010. április 16-án. A 
Selyemréti projekt így, a várható 991 MFt-os összköltségéhez képest, közel 
50%-os támogatásban részesülhet. 
A támogatási döntést követően végre elkezdődhettek az előkészületek a 
Támogatási Szerződés megkötésére. A szerződéskötés egyik feltétele, hogy a 
megítélt támogatás biztosítékaként – a támogatás összegének erejéig – a 
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Kedvezményezett egy forgalomképes ingatlant ajánljon fel a Támogató részére, 
amelyre azután jelzálogjog kerül bejegyzésre, elidegenítési és terhelési tilalom 
mellett. 
A fejlesztés tárgyát képező Miskolci 4988/1 hrsz. ingatlan Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a tulajdonát képezi, ráadásul jelenleg még a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. 
Ezért a Közgyűlés döntését igényli előbb a Selyemréti ingatlan/fejlesztési terület 
átminősítése forgalomképes ingatlanná, másrészt szükséges a döntés - 
Közgyűlési hozzájárulás – ahhoz, hogy a Miskolci Turisztikai Kft. a Támogató 
részére az adott ingatlanra jelzálogjogot alapíthasson illetve az elidegenítési és 
terhelési tilalmat jegyeztessen be az ingatlan nyilvántartásba. 
A Közgyűlés hozzájárulása lehetővé teheti a kedvezményezett Miskolci 
Turisztikai Kft. részére, hogy a Pályázati Támogatást igénybe véve, a tervezett 
beruházást megvalósítsa, és a Selyemréti Strandfürdő évek óta várt bővítését 
elindíthassa. 
A biztosíték nyújtására a Támogatás első részletének a lehívásához lesz 
szükség, ugyanakkor a szerződéskötés feltételeként a Miskolci Turisztikai Kft.-
nek a biztosítékként felajánlható ingatlan meglétéről, alkalmasságáról a 
napokban nyilatkoznia szükséges. 
A Közgyűlés – remélhetően - Támogató döntésével tehát a Selyemréti 
Strandfürdő Medencebővítés-építés megvalósításához elengedhetetlen 
Támogatás megszerzése válik lehetővé, és ezek után a Támogatási Szerződés 
aláírásával, illetve a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása nyomán a 
kivitelezés hamarosan megkezdhető. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Bodó sor 34. sz. ingatlan 

előtt Király pince beszakadás és 
rézsűcsúszás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Bodó sor 34. sz. (Király pince) előtti 
területen az út 20 m hosszban leszakadt az alatta lévő 2 pincebeszakadás és 
támfalomlás miatt. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő partfalcsúszás I-II-III. 
szakasz tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A 2010. évi rendkívüli téli időjárás és 
intenzív csapadékkal összekötött hóolvadás következtében a tél végén több 
élet- és balesetveszélyes támfal és pincebeszakadás azonnali kárelhárítását 
kellett elrendelni a város különböző területén. A Szent Anna Templom D-i 
oldalán a temető szélső sírjai alatti rézsű megcsúszott és leszakadt. A 
partfalleszakadások (I., II., és III. szakasz) tárgyában pályázatot nyújtottak be 
március 3-án az Önkormányzati Minisztérium által kiírt 2010. évi vis maior 
tartalék támogatás igénylésére. A vis maior keretből adható támogatás 
mértéke - partfalak esetében - a teljes bekerülési költség maximum 70%-a, a 
pályázónak 30% önrészt kell vállalnia. 
 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat 

alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Technikai jellegű módosításról szól az 
előterjesztés, amit a tevékenységi körök megváltozása indokol.  
 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 

 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 

Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztés TIOP pályázattal összefüggő 
önrészének kiegészítésére 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Sajószentpéteren található „Csemetekert” 
földterületre vonatkozóan haszonélvezeti 
jog biztosítására a Városgazda Nonprofit Kft 
számára 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A Kertészeti Vállalat megszűnése után az 
Önkormányzat tulajdonába került a Sajószentpéter 063, 064, 065, 067 hrsz-ú 
földterület. A korábban csemetekertként kezelt terület 1995 óta nincs művelve. 
A jelenleg is szántó művelési ágú földterületen az Önkormányzatnak, mint 
tulajdonosnak művelési kötelezettsége van. A Földhivatal az elmúlt években 
több földvédelmi eljárást kezdeményezett.  
Az előterjesztésben leírt megoldással elkerülhető a földvédelmi bírság és a 
művelési kötelezettség is teljesül.  
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a májusi rendkívüli csapadék 

okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis 
maior pályázatra 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Fábián István: Az előterjesztés szövege és a határozati javaslat táblázata 
eltérő. A végösszeg is eltérő. Ez az 1. sz. határozati javaslatban szerepel. 
Ugyanez a hiba megtalálható a május 16. napján a rendkívüli időjárás okozta 
védekezési munkálatoknál is. A május 18-i védekezési költséges határozatban 
is megtalálható az eltérés.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Megadja a szót Vargha Tibor 
főosztályvezető úrnak. 
 
Vargha Tibor: Megkéri Fábián István képviselő urat, egyeztessenek és ha 
szükséges, korrigálják az esetleges elírásokat.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Kéri, hogy a szavazásig pontosítsák a 
határozati javaslatokat, ha szükséges benne módosítás, előterjesztőiként 
kezelendő. 
 
Sebestyén László: Nem az előterjesztéshez szól. Az Árok utcát az imént 
elöntötte a Pece patak. A hír most érkezett, azonnali intézkedést kér. 
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Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Azonnal utánajárnak a problémának, 
Orosz Lajos alpolgármester úr már el is indult.   A napirend feletti vitát lezárja.  
 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közérdekű kötelezettségvállalás 

szervezésére a tavaszi nagy esőzések 
miatt bekövetkezett belvíz 
káreseményekkel kapcsolatban, a belvíz 
károsultak támogatása, a belvízkárok 
helyreállítása érdekében 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Lenártek András: A Fidesz frakció is sokat foglalkozott az utóbbi napokban az 
árvízkárosultak megsegítésével. A segítés egyik módozata az, amelyet az 
előterjesztés tartalmaz. Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni arra az 
esetekre, amelyek nem kimondottan a mostani árvízhez köthetőek. Ezek eseti 
károk és az elszenvedők nem tudnak ilyenkor senkihez fordulni.  
Az önkormányzat hozzon létre egy hosszútávon működtethető vis maior alapot, 
amit a katasztrófák okozta károk enyhítésére lehetne felhasználni. Az alap 
finanszírozását, jogi feltételeit a következő Közgyűlésen tárgyalnák meg.  
 
Dr. Hardonyi András: Támogatja Lenártek András képviselő úr 
kezdeményezését. Vannak olyan elemi károk, katasztrófahelyzetek, amelyek 
egy-egy családot, házat érintenek. Utal a két évvel ezelőtti Bartók Béla utcai 
ház villámkárára. Ismételten kéri Jegyző urat, találják meg a módját annak, 
hogy vészhelyzetben, katasztrófahelyzetben a rászorulókat a választókerületi 
alapból lehessen támogatni.  
 

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

Polgármester: Kéri, Lenártek András képviselő úr javaslatát nézzék át, van-e 
rá jogi lehetőség. A következő Közgyűlésen térjenek vissza a témára. 
 
Dr. Varga Zoltán: A javaslattal egyetért. A magánszemélyhez érkező 
támogatás személyi jövedelemadó köteles, erre oda kell figyelni.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
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11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt során felmerülő 
számla kifizetések engedélyezésének 
egyedi szabályozására, az értékhatárok 
figyelembe vételével 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 
„Szállítási szerződés villamos járművekre 
és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 
közbeszerzési új  eljárás lefolytatására  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Varga Zoltán: A Gazdasági Bizottság, mint a projekt közbeszerzési 
ügygazdája, megvizsgálta a Közbeszerzési Tanács határozatát, amely 
önmagában is tekintélyes jogalkotás. A lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményét támadták meg a vesztesek. A Tanács elmarasztalta a kiírót (at 
Önkormányzatot és az MVK Zrt-ét) és bírsággal sújtotta. Továbbá a döntést 
érvénytelenítette. Új eljárás kiírására van szükség. Polgármester úrnak a 
bizottság javasolja, a közbeszerzési tanácsadóval bontson szerződést, továbbá 
tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a kiírót terhelő büntetés és 
perköltség érvényesítésre kerüljön a tanácsadó vonatkozásában is. A 
személyes felelősség megállapítása is szükséges.  
 
Polgármester: Most érkezett a hír, Sajószentpéternél elterelik az utat, 
Szirmabesenyőt érte súlyos kár, Miskolcon árad a Pece patak. Kéri az 
védelemben érintett jelenlévőket fáradjanak ki vele és üljenek le egyeztetni a 
mielőbbi intézkedések megtétele érdekében.  
 

--- Az ülést Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr vezeti.--- 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A Gazdasági Bizottság 
véleményével egyetért. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a közbeszerzési 
tanácsadó ekkora hibát nem vett észre. Nem bonyolult műszaki alkérdésen 
bukott el a pályázat. A szállítási határidő rossz megállapítása és a 
bankgarancia nem megfelelő módon történt csatolása a tanácsadó hibája, 
nevezetesen az, ezekre a hibákra nem hívta fel a döntéshozó figyelmét. 
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A kommunikációs tendert keddi határozatában semmisítette meg a Döntő 
Bizottság. Itt súlyosabb a helyzet, mert nem csak az eredmény hirdetést, 
hanem magát az ajánlati kiírást is megsemmisítette a bizottság, ráadásul 1 
millió Ft-os bírságot szabott ki a városra.  
Több ízben elmondták, kézi vezérlésű, irányított pályázat-elbírálás volt, 
amelyben egy, a szocialista kampányban érintett céget hoztak ki győztesként. 
Új közbeszerzési eljárást kell ezen a területen is lefolytatni.  
Szakmailag alkalmas közbeszerzési tanácsadóra lenne szükség.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
 
13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia 

létrehozására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Dr. Szinay Attila: A diósgyőri labdarúgás mostani helyzetében valamit tenni 
kell, ezzel nem vitatkozik. Az is tény, hogy a Diósgyőr FC Kft. nehéz helyzetben 
van és a felszámolását is kezdeményezték már. A sajtóból értesül arról, hogy 
az önkormányzat egyik gazdasági társasága, mint tulajdonos tárgyal 
befektetőkkel. Azt jónak tartja, hogy ha sikerül a csapat ott üzemeltető kft. 
üzletrészét sikerül eladni, az utánpótlás ne legyen a befektető kezei között. Erre 
született az az elképzelés, miszerint a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia 
alapítványi fenntartású legyen. Nonprofit gazdasági társaság formát jobban el 
tudna képzelni, hiszen lenne ügyvezető igazgató, aki számon kérhető, 
felelősségre vonható. Ehhez képest lesz egy kuratórium, amelybe az ellenzéket 
is felkérték, képviseltessék magukat. Ha felelősségre vonásra kerülne sor a 
későbbiekben, a kuratórium a felelős? Jobb esetben a tagok nem mutogatnak 
majd egymásra, de erre semmi garancia nincs.  
Indítványozza, Nonprofit gazdasági társaság formát valósítsanak meg. Nem 
tesz módosító indítványt, mert tudja, úgyis leszavazzák.  
 
Szebeni Péter: Miért jobb az alapítvány? Az elmúlt 20 év tapasztalata, hogy kft. 
támogatására szponzort találni nem lehet. A törvényi szabályozás is kedvezőbb 
az alapítvány tekintetében. Az egyszemélyes felelősséggel viszont egyetért, 
ezért szeretnék a kuratóriumot is úgy összeállítani, hogy hozzáértő, aktív 
szakemberek vegyenek részt benne. Az utánpótlás labdarúgás mindig is fontos 
szerepet töltött be a város életében. Az akadémia létrehozását már korábban 
eldöntötték, négy iskolában már a pálya is elkészült. További fejlesztéseket is 
terveznek.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
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14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Polgármesteri 
Hivatal komplex rekonstrukciója 
keretében pótlólagosan felmerült 
strukturált hálózat (gyengeáramú 
rendszer) kiépítésével kapcsolatos 
beszerzés előkészítésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Amikor az új városháza tervezését 
megkezdték, szándékosan hagyták ki ezt az elemet. Az Informatikai Stratégiát 
később fogadta el a testület. A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. Részletesebb 
tájékoztatást szeretne arról, hogyan maradhatott ki egy irodaház tervezéséből a 
gyengeáramú rendszer tervezése. Ha jól éti, erre már pályázati forrás sem lesz. 
Emlékezteti ez az eljárás a Művészetek Háza hangversenytermére az 
utólagosan ráfordított 100 millió Ft azért, hogy a megtervezett funkció 
betöltésére alkalmas legyen.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a 
szót főépítész úrnak. 
 
Viszlai József: Az eddigi praxisában, 25 év alatt tervezett néhány irodaházat, 
köztük városházákat is. A gyengeáramú berendezések nem publikus tervek. A 
konkrét magasépítési terv nem tartalmazza a gyengeáramú berendezést, az 
akusztikát. C kategóriás irodaházat nézve, 3 milliárd Ft kell ahhoz, hogy több, 
mint 10.000 m2-es irodaházat megépítsenek.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. A 
Művészetek Háza azért kapott hangosítást, hogy jobb legyen a rendszer és 
mellesleg maradt 80 millió Ft pályázati pénz, amelyet erre fel tudtak használni.  
 

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

Polgármester: A lezúduló víz, ami az Árok utca magasságában érte a várost, 
az út egy részére kicsapott vizet a tűzoltóság és a Városgazda el tudja hárítani. 
A záportározóknál gondot okoz, hogy a zsilipet ellopták ismeretlen tettesek. A 
városkörnyéki települések közül most Szirmabesenyő a legérintettebb.  
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc, Diósgyőri városrész 

területén kiépítésre kerülő közterületi 
térfelügyeleti kamerás rendszer 
megfigyelési pontjainak kijelölésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
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Vitában hozzászólók:  
 
Nyírő Pál: Régi elvárásnak tesz eleget az előterjesztés. Szakmai egyeztetést 
követően kerültek kijelölésre azok a pontok, ahova a kamerákat kihelyezik.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Fodor Zoltán: Második alkalommal kerül megrendezésre a MIKOM Kft-vel 
közös szervezésben a várostörténeti vetélkedő. Köszönetet mond Karosi Imre 
igazgató úrnak és a MINAP stábjának a közreműködő támogatásért. Holnap 
lesz az általános iskolások döntője itt a díszteremben, szombaton pedig a 
középiskolások versengenek majd.  
Bejelenti, hogy a 15. jubileumi Mozdul az Avas rendezvény az előre 
meghirdetett időpontban (most hétvégén) elmarad, nem tartotta ugyanis illőnek, 
hogy a kialakult árvízi helyzetben vidám, mulatós ünnepséget szervezzen. 
Tervei szerint a halasztás nem végleges, reményei szerint szeptemberben lesz 
Mozdul az Avas.  
 
Polgármester: A Barlangfürdőben hagyományosan megrendezésre kerülő 
pedagógus nap idén hasonló okok miatt elmarad.  
 
Zámbó Tiborné: Ma már több ízben volt szó az árvízről. Bár lényegében nem 
érintette választókerületét az árvíz, a területen mégis jelentős károk keletkeztek. 
Az utak tönkrementek, a zúzalékot a csapadék lemosta. Olyan árkok 
keletkeztek, hogy a közlekedés lehetetlenné vált a zúzalékos utakon. Lyukóban, 
Riba Istvánné kerületében is ugyanez a helyzet.  Kéri, a használhatatlanná vált 
útszakaszokat soron kívül tegyék járhatóvá.  
A Puskin utcát keresztező sínnél, az áteresznél, kijött a víz és az aszfaltot 
megrongálta.  
Mikor kerül sor a Puskin utca kiöblösítésére? Az idei költségvetésbe tervezett 
forrás áll rendelkezésre a feladat végrehajtására.  
 
Polgármester: Képviselő asszony türelmét kéri, hiszen most minden erejükkel 
a vészhelyzet elhárításán dolgoznak. Felvetéseire írásban, 15 napon belül 
választ kap. 
 
Cseh László: A miskolciak és különös tekintettel a 16. sz. választókerület 
lakosságának türelmét kéri a nagy volumenű felújítások, építkezések miatt. 
Számtalan panaszos levelet kapott az ügyben és a miskolciak lakossági 
fórumok tartását kérik, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az építkezések 
ütemezéséről. A Görgey utcát aszfaltozzák, a Görgey u. 4. sz. alatt építkeznek, 
az Avasi temető kerítését építik, a Papszer u. 2. sz. alatt a Rendészeti Központ 
kialakítása zajlik, a sétány kiépítése is folyamatos a Szinva terasz és az 
Erzsébet tér között. A Dayka hidat építik a Zenepalotánál, a Petőfi utcában a 
fűtési rendszer kiváltása miatt vannak útfelbontások. 
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Polgármester: Csatlakozik az előzőekben elhangzottakhoz és kéri a miskolciak 
megértő türelmét.  
 
Balogh Zoltán: Martin-telepen nem jelentkezett az árvíz súlyos hatása. A 
szennyvíz megemelkedése azonban problémát okoz több területen is. Az 
átemelő működik, de ha lesz rá alkalom, a fertőtlenítést szükségesnek tartja. 
Több helyen az aszfalt is sérült és terjedelmes lyukak alakultak ki, amelyek 
vízzel telítve veszélyesek a közlekedésre is, hiszen nem látni, milyen mélyek.  
 
Polgármester: Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. A 
pocsolyákkal kapcsolatban elmondja, sajnos az árvíz hatása a szúnyogok 
elszaporodása. Ezt megelőzvén a biológiai szúnyogirtás már megkezdődött, a 
vegyi irtásra egy héten belül sor kerül.  
 
Dr. Varga László: A Búza téri árucsarnok igazgatója kereste meg a 
közelmúltban azzal a problémával, miszerint a csarnok melletti utcában 
egyirányúsították a forgalmat. A másik kihajtási lehetőséget a 26-os út irányába 
évekkel ezelőtt lezárták betontömbökkel. Javasolja átgondolni az út 
megnyitásának lehetőségét.    
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Fábián István: Az avasi utcák állapotáról szól. A főutca és a Középszer 
hamarosan új aszfaltburkolatot kap. A mellékutcák azonban helyenként 
járhatatlanok. A Szilvás utcában a kátyúk kikerülése már a lehetetlen 
kategóriába tartozik. A Szentgyörgy utcában a kimart aszfaltkupacok a 
sávelválasztó zöld területen hevernek már több mint egy hete, ami igen 
balesetveszélyes. Kéri az aszfalthulladék elszállítását. 
A takarítási munkák után a padka mellett napokig ott áll kupacban a szemét. 
Azon túl, hogy a szél újra széthordja a szemetet, balesetveszélyes is, hiszen 
sötétben nem minden esetben láthatóak ezek a szemétbuckák.  
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Kocsis Levente: A görömbölyi görög katolikus templom melletti dombon 2 hete 
megbüntette az ott parkolókat a közterület-felügyelet. Évtizedek óta ott 
parkolnak a hívek. A terület az egyházhoz tartozik, de mivel nincs külön 
elkerítve, ezért zöld kár okozásáért büntették meg az ott állókat.  
Az egyik megoldás, ami egyáltalán nem lenne esztétikus, a zúzalékos parkoló 
kialakítása. A másik megoldás, hogy a Városüzemeltetési Osztály jelölje ki a 
területet parkolónak és akkor a közterület-felügyelet sem büntethetne.  
Amíg a helyzet megoldódik, kéri, ne büntessék meg a templomdombon parkoló 
híveket.  
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és kollégáitól holnapra kéri a 
választ. Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
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Dr. Kovács László: A hivatal dolgozóinak és a Városgazda munkatársainak 
köszönetet mond az árvízi helyzetben tanúsított segítőkész munkájukért. A 26. 
sz. választókerületben komoly károkat okozott az árvíz.  
Kéri, hogy ha van egységesen hívható árvízi vonal, tegyék közzé, mert az 
emberek nem tudják, hogy bejelentéseikkel hova forduljanak.  
 
Polgármester: Jegyző urat kéri, hogy a hívószámok és más fontos információk 
a holnapi naptól jelenjenek meg a képújságban, a honlapon, a MINAP-ban és 
hangozzanak el a televízióban is.  
 
Hegedűs Andrea: A múlt évben két családi ház elé a Városgazda Kht. 
csatornaszakaszt épített ki, ami azonban nagyon rossz helyen van, túl közel az 
út széléhez, már több autó is beletolatott. A balesetveszélyt tovább fokozza, 
hogy a közelben magánóvoda is működik. Kéri az árkok visszahelyezését, ha 
lehet a régi helyükre.  
A Miskolci utca 70-80. sz. alatti lakosok kérését továbbítja. Ezen az 
útszakaszon megáll a víz és hatalmas pocsolya alakul ki. Nincs járda sem. Az 
út a Közútkezelőhöz tartozik. A lakosok biztonsága érdekében a 
részönkormányzati keret terhére a járdát a kerítés mellett megépítteti.  
Hétvégén lesz a Hősök napja. Szirmán vasárnap 16.00 órakor kerül 
megrendezésre a Hősök napi megemlékezés. 
Kéri a lakosság türelmét. Végre megkezdődött a Miskolci utca teljes felújítása. 
A közlekedés nehezebben halad, sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki.  
A belvíz és szennyvíz, valamint a csatornarendszer felülvizsgálatát kéri 
Szirmán, mert hasonló problémák adódtak, mint amelyeket Balogh Zoltán 
képviselőtársa Martin-telep vonatkozásában az előzőekben ismertetett.  
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő asszony felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Molnár Péter: A Szent Anna temetőnél kialakult problémát két hónappal ezelőtt 
már tudta a hivatal. Akkor elkészítettek egy fa támfalat, de már az akkor is 
látszott, hogy nem védi meg a sírokat egy nagyobb esőtől, amit sajnos az élet 
igazolt. Bízik benne, hogy a vis maior keretből biztonságos támfal épülhet.  
 
Polgármester: Felháborítja, amikor valaki a kollégái szakszerűségét 
kérdőjelezi meg úgy, hogy előtte nem kérdezősködik a pontos helyzet 
felmérése érdekében. A megoldás ideiglenes volt. Akkor senki nem tudhatta, 
milyen nagy esőzések jönnek pár nappal később.  
 
Sebestyén László: A Szent Anna temető problémáját 2 hónappal ezelőtt 
fényképekkel illusztrálva adta be.  
Szintén jelezte már korábban is, hogy a Margittai utcával szemben 
villanyoszlopok beépítése zajlik. A 40X40-es járólapokkal lerakott járda 
egyszerűen eltűnt. Kéri ezt pótolni.  
A Közdomb végét zúzalékolni kellene ott, ahol az utat átvágták a 
szennyvízbekötés miatt. Balesetveszélyes a közlekedés, kocsival ő is felakadt, 
amikor bejárást tartott.  
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A Napfürdő - Közdomb utcáknál, a Pece híd melletti résztől a Margittai utcáig 
egyben kellene leaszfaltozni a területet, mert az úton már folt hátán volt van. 
Képviselői alapjából támogatná a beruházást.  
A Bábonyi bércen az Újtelep 3. sz. alatt a támfal megcsúszott. A probléma, 
hogy magántulajdonról van szó. Kéri a város segítségét. 
A Bábonyi bércen méteres gaz található, kéri a közterület kaszálását. 
A Pece pataknál tett gyors intézkedést ezúton megköszöni. A medertisztítást 
azonban folytatni kell.  
A Kőporoson épült játszótér problémája, hogy nem megfelelő a gyermekek 
számára. A játékok többsége alkalmatlan a funkció betöltésére.   
 
Polgármester: Utal arra, hogy a közelmúltban a Bábonyi bércen található 
szeméthegyet közös erővel felszámolták, de a szemét újratermelődik. 
Felháborítónak tartja, főleg azért, mert ha az árokpartig elviszi valaki kocsival, 
akkor már az ingyenes átvevőhelyig is elvihetné és akkor a záportározókat nem 
fenyegetné az eltömődés.  
Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon 
belül választ kap.  
 
Dr. Hardonyi András: Ha elkezdődik a Szinva meder kotrása két olyan terület 
is lesz, ahol most is olyan állapotok vannak, hogy autóval be sem lehet menni. 
A Blaha és a Bölcs utcákról van szó, amelyek eddig sem voltak túl jó 
állapotban, mivel nem aszfaltozottak. Kérdése, a vis maior alapból lehet-e 
rendezni e két utca sorsát? 
A Ferenczi u. 3. számnál található árok mielőbbi tisztítását kéri. 
A Tölgy utca végén nem lehet közlekedni a lezúdult törmelék miatt.  
Kéri kivizsgáltatni és kezelni a kialakult helyzetet. 
 
Polgármester: Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a vis maior keret az 
eredeti állapot helyreállítására ad fedezetet. Az említett két utcáknál súlyosabb 
a helyzet, más forrást kell találni az útrekonstrukció fedezetére.  
Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon 
belül választ kap.  
 
Doszpoly Orsolya: A Munkaügyi Központ környékén sehol nem lehet megállni 
a Zombori utcában. Korábban volt kint egy tábla az utca elején, hogy 30 
méteren belül várakozni tilos. A táblát levették, de azóta büntetik az ott megálló 
embereket. Az ingyenes parkolás tehát gyakorlatilag lehetetlen.  
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő asszony felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap. 
A zárt ülés előtt tanácskozási szünetet rendel el.  
 
 
 

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

1. napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének teljesítéséről  
Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített 
beszámoló elfogadására 
Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Először az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 7 fő) megalkotta a 
15/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat 2009. évi 
zárszámadásának elfoga-
dásáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

Polgármester: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának közzétételéről 
szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-63/43.543/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 

zárszámadásának közzététele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi 
 - egyszerűsített mérlegét, 
 - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, 
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
 - egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását 
a határozat 1., 2., 3., 4. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a 
könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Belügyi Közlönyben 
és a Cégközlönyben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás 
könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Határidő:    2010. június 30. 

 
2. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és 

sport feladatairól szóló, módosított 3/2008. (III.12.) sz. 
rendelet módosítására, valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 
13/2007. (IV.20.) sz. rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett. Erről kéri, szavazzanak.  
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
Az előterjesztés szerinti rendelet 6 § (5) bekezdése elmarad. 
 

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

Polgármester: Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
16/2010. sz. rendeletét a 
Miskolc Megyei Jogú Város 
testnevelési és sport 
feladatairól szóló, módosított 
3/2008. (III.12.) sz. rendelet 
módosításáról, valamint a 
Miskolc Megyei Jogú Város 
testnevelési és sport 
feladatairól szóló 13/2007. 
(IV.20) sz. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-
kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- 
korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati 
feltételeiről szóló 33/2009.  (IX.30.) sz. rendelet 
módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez 
módosító indítványt a Gazdasági Bizottság, valamint a Fidesz frakció nyújtott 
be. A Gazdasági Bizottság módosító indítványát előterjesztőiként befogadja, így 
erről külön szavazni nem kell.  
 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa: 

 
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztett javaslat egészüljön ki az alábbiak 
szerint: 
 
A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
4.§ (8)   
„A költségvetési forrásra tekintettel az elnyert támogatások felhasználásakor - 
figyelemmel a munkálatok becsült nettó értékére és ehhez viszonyítottan az 
igényelt össztámogatás százalékos mértékére - közbeszerzési eljárást, illetőleg 
a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó esetben, a pályázati útmutató 
VIII. számú melléklete szerinti közbeszerzés nélküli eljárást kell lefolytatni. A 
közbeszerzési eljárást és a közbeszerzés nélküli eljárást a Miskolc Holding Zrt. 
bonyolítja le díjazás ellenében, külön szerződés keretében, melynek írásba 
foglalása kötelező.    
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Az önkormányzati támogatás mértékére való tekintettel a Miskolci 
Beruházó és Szolgáltató Kft. delegál – egy szakmai felkészültséggel 
rendelkező – tagot a döntéshozó testületbe.  
 
A bruttó díj mértéke a pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség 0,5 %-
a, pályázatonként minimum 200.000,- Ft. A díj nem tartalmazza a 
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények költségeit.” 
 
Polgármester: A Fidesz frakció módosító indítványát teszi fel szavazásra.  
 
A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
Az előterjesztés szerinti rendelet 3 § (3) bekezdés f) pontja elmarad. 

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

 
Polgármester: A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
17/2010. sz. rendeletét az 
iparosított technológiával 
épült lakóépületek energia-
megtakarítást és széndioxid-
kibocsátás csökkenését 
eredményező felújítása,- 
korszerűsítése támogatá-
sának 2009. évi pályázati 
feltételeiről szóló 33/2009. 
(IX.30.) számú rendelet 
módosításáról. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
4. napirend tárgya:  Javaslat a közterületek elnevezéséről, a házszámozás 

rendjéről és a művészeti alkotások közterületen 
történő elhelyezésének szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány az előterjesztőin kívül – lásd megalkotott rendelet – nem 
érkezett.  
A rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A rendeletalkotáshoz minősített 
többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) megalkotta a 
18/2010. sz. rendeletét a  
közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás rendjéről és a 
művészeti alkotások 
közterületen történő elhe-
lyezésének szabályairól. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc 

Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-jétől 
hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és 
a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon 
szükségessé váló autóbusz beszerzés 
finanszírozására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány a két előterjesztőin kívül (lásd elfogadott határozat) a 
Gazdasági Bizottság részéről érkezett, melyet előterjesztőiként befogad, így 
erről külön szavazni nem kell.  
 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa:  
 
A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 6. pontjába kerüljön be, hogy a 
4. és 5. pontban megjelölt hitelközbeszerzés, jármű-közbeszerzések 
vonatkozásában a Közgyűlés – hasonlóan a Zöld Nyíl projekthez – egyedi 
eljárási rendet határozzon meg. 

 
 

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

 
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-64/43.547/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy: Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési 

Zrt. között Közszolgáltatási Szerződés megkötése, a „Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” projekthez szükséges önrész 
biztosítása, valamint a középtávon szükségessé váló autóbusz 
beszerzés finanszírozása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Város 
Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-től 
hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon 
szükségessé váló autóbusz beszerzés finanszírozására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozta: 
 
 
1.A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között létrejövő helyi 
tömegközlekedés biztosításáról szóló Közszolgáltatási Szerződést – a melléklet 
szerint – jóváhagyja.  
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. 
Határidő:     azonnal 
 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 
aláírására.  
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:      2010. június 1. 
 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős 
közzétételi kötelezettsége szerint teljesíti az Európai Parlament és a Tanács 
1370/2007/EK rendeletének 7 cikk 2. bekezdésében foglaltakat.  
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály  
Határidő:      azonnal 
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4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. az MFB 
Közösségi Közlekedésfejlesztési keretében közbeszerzési eljárást 
kezdeményezzen az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelre 
vonatkozóan, összesen maximum 4.900.000.000,- Ft hitelösszegre 
vonatkozóan, egyrészt a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
keretében 31 darab villamos jármű beszerzés finanszírozásának önrésze 
biztosítása, másrészt az autóbusz rekonstrukciós program folytatásának 
finanszírozása céljából. 
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MVK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:      azonnal 
 

5. A Közgyűlés elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. folytassa a 2004-ben megkezdett autóbusz rekonstrukciós 
programját, az elkövetkező öt év során maximum 100 darab alacsonypadlós 
városi autóbusz beszerzésével. 

Az MVK Zrt. a finanszírozási forrás biztosítását célzó közbeszerzési eljárás 
eredményességét követően indítson közbeszerzési eljárást az autóbusz 
járművek beszerzésére. 

Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MVK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály:     Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:      2010. augusztus 31. 
 
 
6. A Közgyűlés a határozat 4. és 5. pontjaiban megjelölt hitelközbeszerzés, 
jármű-közbeszerzések vonatkozásában egyedi eljárási rendet határoz meg. A 
Közgyűlés utasítja a Polgármestert az egyedi eljárási rend kidolgoztatására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:      2010. június 15. 
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7. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt keretében 31 darab 
villamos jármű beszerzés finanszírozásának önrészét 1 milliárd Ft értékben 
hitelből biztosítsa. 

Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MVK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:      azonnal 
 
8. A Közgyűlés hozzájárul a KÖZOP -5.2.0-07-2008-0003 számú 
Támogatási szerződés 4. sz. melléklete  alábbiak szerinti módosításhoz. 

Források (Ft) 
I. Saját forrás 3 950 794 000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 2 950 794 000
I/2. partnerek hozzájárulása 0
I/3. bankhitel    1 000 000 000
I/4 egyéb 
II. Egyéb támogatás 0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 33 707 373 

000
Összesen:  37 658 167 000

 
 
9. A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert, hogy a szerződést aláíró 
Partner felé kezdeményezze a módosítást és annak jóváhagyása után azt 
aláírja. 

Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MVK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési  Főosztály 
                                                        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:       2010. június 15. 

 
(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
6. napirend tárgya:  Javaslat a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda 

ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -
2009-4.3.1./A című pályázat benyújtására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
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A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  

IV-65/43.548/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási 

térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat a Nyitnikék 
Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -2009-4.31./A című 
pályázat benyújtásához„ című előterjesztést  és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Nyitnikék Óvoda Szivárvány 
Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -2009-4.31./A” címmel pályázatot nyújt be 
infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges költségek támogatására az Európai 
Unióhoz.  
 
A pályázat összköltsége 111.111.075 Ft (azaz: egyszáztizenegymillió-
száztizenegyezer-hetvenöt forint), az elnyerhető támogatás összege 
99.999.965 Ft (azaz: kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
kilencszázhatvanöt forint), a 10%-os saját erő összege 11.111.110 Ft (azaz: 
tizenegymillió-száztizenegyezer-száztíz forint).  
 
Felelős:     Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    MIBER Kft. 
Határidő:    azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához 
szükséges - a projekt ütemezésének megfelelő - saját erő fedezetét az 
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2010. december 31.   
 
 
7. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Települési 

hulladékgazdálkodási tervének elfogadására 
 
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. 
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A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) megalkotta a 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Helyi Hulladékgazdálkodási 
Tervéről szóló 19/2010. sz. 
rendeletét. 
 

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

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

IV-66/43.549/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási 

Tervének elfogadása  és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadására” című 
előterjesztést és a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtására az alábbi 
határozatot hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét 2010-2014. évre elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési    

Főosztály 
Határidő:                        azonnal  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervében foglalt 
feladatok végrehajtásáról a Közgyűlésnek évente - a környezeti állapot 
jelentéssel együtt - kell beszámolni. 
 
Felelős:   Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési    

Főosztály 
Határidő:                         minden év június 30.  
 
3.   Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervében foglalt 
feladatok végrehajtására szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 
tárgyévi költségvetésében szükséges biztosítani.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetés 
     Főosztály 
Közreműködik:              Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     minden év április 30.  
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4.   Közgyűlés elrendeli a Miskolc Megyei Jogú Város Helyi 
Hulladékgazdálkodási Terv 3 év elteltével történő felülvizsgálatát. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési    

Főosztály 
Határidő:    2013. június 30.  
 
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító 

Okiratának módosítására 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

IV-67/43.550/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítása és 

jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
a.) Az Alapító Okirat I. pontja kiegészül az alábbi 4. ponttal: 
 

„4.    A társaság honlapja:  www.varosfejlesztes.miskolc.hu” 
 
b.) Az Alapító Okirat VI/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„VI/5. Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság alapítója 
önkormányzat, az Alapító a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 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. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet)  foglaltak szerint 
gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a jelen Alapítói Okirat rendelkezéseire is 
figyelemmel.” 
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c.) Az Alapító Okirat X/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„X/5. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseit a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. április 16-i ülésén megtárgyalta 
és azt a III-58/31412-1/2009. számú határozatával elfogadta, továbbá az 
1. számú módosítását a 2010. május 27. napi ülésén megtárgyalást 
követően a IV-67/43.550/2010. számú határozatával jóváhagyta. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft.  
                                   Jegyzői Kabinet  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2010. május 27. 

 
 
2. )  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
módosított Alapító Okiratának aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Kft.  
                                      Jegyzői Kabinet  
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. június 19. 
 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
9. napirend tárgya:  Javaslat a 2011/2012. tanév középfokú beiskolázási 

tervére 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

A Közgyűlés 38 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
 

IV-68/43.551/2010. sz. határozatot 
 

Tárgy:  Középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási terve 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a középfokú oktatási 
intézmények 2011. évi beiskolázási tervére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
I. A Közgyűlés módosítja az V-110/31.665/2009. sz. A középfokú oktatási 
intézmények 2010. évi beiskolázási tervéről szóló határozatának alábbi 
pontjait: 
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A határozat I/B 14. pontja a módosítás után: 
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
- 4 évf. Közgazdasági szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évf. Ügyvitel szakmacsoport (1 osztály) 
- 5 évf. magyar-angol két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. magyar-francia két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            Orosz vagy angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
A képzés helye: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.  

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő) 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 35 
55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser 2 35 
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
1,5 35 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2 35 
55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens 2 35 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 2 35 

 
Érettségizettek (a 2014/15-ös tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések 
közül is választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő 
(év) 

Felvehetők
száma (fő) 

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző 1,5 35  
55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető 2  35  
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 2 35  
52 343 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző 1 35  
54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs 

szakügyintéző 
2 35  

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati 
asszisztens 

1  35  
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A határozat I/C 22. pontja a módosítás után: 
 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
8. osztály elvégzése után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzés 
(1 osztály)  

 
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 év 15 fő 
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 év 15 fő 

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

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 3 év 15 fő 
31 525 02 1000 00 00 Járműfényező 2 év 30 fő 
31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos 2 év 15 fő 

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

30 fő 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 év 30 fő 
31 521 10 1000 00 00  géplakatos 3 év 15 fő 
31 521 11 0000 00 00 hegesztő 2 év 30 fő 
31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 éves 15 fő 
 

A határozat I/C 23. pontja a módosítás után: 
 
Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
Előrehozott (alternatív) szakképzés 9. évfolyamtól a Fazola Henrik TISZK 
szervezésében: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
(év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

31 582 09 0010 31 02 
 

Gázfogyasztóberendezés
- és csőhálózat- szerelő 3 

30 

31 582 09 0010 31 03 
 

Központifűtés- és 
csőhálózat-szerelő 3 

15 

31 582 09 0010 31 04 
 

Vízvezeték- és 
vízkészülék-szerelő 3 

15 

33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 15 
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 15 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 15 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és 3 15 
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tapétázó 
31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 12 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 

épületszobrász 3 
12 

31 582 09 0010 31 02 
Épület-és 

építménybádogos 3 
12 

 
A határozat I/C 26. pontja a módosítás után: 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 
 
8. osztály elvégzése után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzés (2 
osztály)  

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő) 

31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer– és vegyiáru 
eladó 3  

16 

31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 3  16  
33 811 01 0000 00 00 Cukrász 3  12  
33 811 03 1000 00 00 Szakács 3  24 

 
- 2 évfolyamos Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
szakmacsoport; Kompetenciaalapú kerettanterv (Kereskedelmi orientáció)                 
(1 osztály) 
- 2 évfolyamos Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport; 
Kompetenciaalapú kerettanterv (Vendéglátó orientáció)                                           
(2 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehet
ők 
száma 

31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer –és vegyiáru 
eladó 2 év 

35 fő 

31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 2 év 20 fő 
31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk eladó 2 év 20 fő 
33 811 01 0000 00 00 Cukrász 2 év 16 fő 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 2 év 35 fő 
33 811 03 1000 00 00 Szakács 2 év 55 fő 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
 
II. Alapító Okiratok szakmai kínálatának módosítása 
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1.  A Közgyűlés a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
Alapító Okiratát az I. sz. melléklet szerint - az alábbi előrehozott 
szakképzések indítására engedélyt adva             -  módosítja,  
 
Szakiskola 8. osztály utáni alternatív (előrehozott) szakképzés formájában 
oktathatja: 

 

Megnevezés 
 

Azonosító száma 
 

Maximális 
Képzési 

idő 
(év) 

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

 
Szakiskola 10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések: 

Megnevezés Azonosító száma 

Maximális 
Képzési 

idő 
(év) 

Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0000 00 00 2  
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 
 
2. A Közgyűlés az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 
Alapító Okiratát a 2. sz melléklet szerint - az alábbi előrehozott szakképzések 
indítására engedélyt adva -            módosítja: 
 
Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések  

 

Megnevezés Azonosító száma 
Maximális 
képzési 
idő (év) 

Energiatermelő – és hasznosító technikus 
(Megújuló energiagazdálkodási technikus 
szakirány) 

54 544 02 0000 54 
03 

2 

Energiatermelő – és hasznosító technikus 
(Gázipari technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 
02 

2 

 
Szakiskola 8 osztály utáni alternatív (előrehozott) szakképzés formájában a 
2010/11-es tanévtől 
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Megnevezés 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 
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3 
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó  33 522 02 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 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 

 
3. Közgyűlés az Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 
Szakközépiskola Alapító Okiratát az alaptevékenységek tekintetében az 
alábbiakkal egészíti ki és a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja: 

 
 931204-1  Diáksport 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 
 
4. 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 és Kulturális Főosztály 
Határidő:           A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 
 
III. A Közgyűlés a középfokú oktatási intézmények képzési jellegét és 
beiskolázási osztályszámát a 2011- 2012. tanévtől az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
A) Engedélyezi a gimnáziumokban az alábbi nappali tagozatos osztályok 
indítását:   
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 1. Avasi Gimnázium                       
 - 6 évfolyamos egyedi tanterv alapján általános képzésű    (1 osztály) 
 - 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés   (1/2 osztály) 
 - 5 évfolyamos általános tagozatú képzés 
        francia nyelvi előkészítő                 (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés      (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés         (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos általános tantervű képzés                                 (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt szintű rajz                                                 (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt szintű biológia                           (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt szintű történelem                                  (1/2 osztály) 
 
2. Diósgyőri Gimnázium 
 6 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű                  (1 osztály) 
 4 évfolyamos reál tagozatú képzés                             (1 osztály) 
 4 évfolyamos testnevelés emelt szintű                               (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos általános tagozatú képzés   (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos általános tagozatú képzés 
 angol nyelvi előkészítő      (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos általános tagozatú képzés  
            német nyelvi előkészítő      (1/2 osztály) 
 
 
3. Földes Ferenc Gimnázium 
4 évfolyamos emelt biológia       (½ osztály) 
4 évfolyamos speciális matematika      (½ osztály) 
4 évfolyamos kémia emelt szintű     (½ osztály) 
4 évfolyamos fizika emelt szintű     (½ osztály) 
6 évfolyamos speciális matematika      (½ osztály) 
6 évfolyamos általános tantervű     (½ osztály) 
5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program   (1 osztály) 
5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály   (1 osztály) 
(tanulmányaikat 4 évfolyamos általános tantervű, illetve tagozatos képzésben 
folytatják) 
 
4. Herman Ottó Gimnázium  
 8 évfolyamos általános tantervű képzés (tehetséggondozás)   (1 osztály) 
 5 évfolyamos magyar-spanyol két tanítási nyelvű                 (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos általános tantervű képzés 
 angol nyelvi előkészítő                              (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés        (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos 10 órás emelt német    (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt matematika                                  (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt biológia                                        (1/2 osztály) 
 
5. Zrínyi Ilona Gimnázium 
 5 évfolyamos általános tantervű képzés  
      német nyelvi előkészítő évfolyammal    (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű dráma  
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      angol nyelvi előkészítő évfolyammal    (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos általános tantervű képzés           (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt szintű történelem    (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt haladó angol     (1/2 osztály) 
 4 évfolyamos emelt szintű rajz és vizuális kultúra  (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű                 (1/2 osztály) 
 5 évfolyamos francia-magyar két tanítási nyelvű         (1/2 osztály) 
 
B) Engedélyezi a szakközépiskolákban az alábbi nappali tagozatos 
osztályok indítását:  
 
6. Andrássy Gyula Szakközépiskola 
- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport     (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         német nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

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

 
 
7. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 
 
- 5 évfolyamos Közgazdaság szakmacsoport  
angol nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Közgazdaság szakmacsoport  
német nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedésgépész) (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedés üzemvitel) (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Kereskedelem-marketing,  
                         üzleti adminisztráció (posta) (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015-2016-os 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehet
ők 

száma 
(fő) 

52 841 01 0010 52 03 
Közlekedésüzemvitel-ellátó 
Szállítmányozási ügyintéző 

2 17 

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

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

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

2 35 

52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintéző 1 35 

55 343 01 0010 55 01 
Üzleti szakügyintéző 

Banki szakügyintéző
2 35 

51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk kereskedő 2 35 
 

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015/2016-os 
tanévben), a Széchenyi István TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
(Képzési hely:Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 
Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.) 
 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehető

k 
száma 

(fő) 
55 343 01 0010 55 01 Üzleti szakügyintéző 

Banki szakügyintéző 
2 35 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 18 
52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző 1 35 

 
(Képzési hely: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. ) 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
száma (fő)

51 525 02 0010 51 02 
Vasúti járműszerelő; 

Villamosjármű- szerelő 
2 12 

51 525 02 0010 51 03 
Vasúti járműszerelő; 

Vontatottjármű- szerelő 
2 12 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 12 
 

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

 
OKJ szám 

 
Megnevezés 

 
Képzési idő 

(év) 

Felvehetők
száma 
fő / évf. 

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

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

megjelölésével)
54 212 04 0000 00 00 Klasszikus zenész 

54 212 04 0010 54 02 
Klasszikus zenész (a 

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

54 212 05 0010 54 02 
Népzenész 

(a hangszer megjelölésével)

5 50 

9. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
 
- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport 
(Belkereskedelmi szak)                                                                       (1 osztály) 
- 5 évf. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 
angol nyelvi előkészítő évfolyammal (Külkereskedelmi szak              (1 osztály) 
-    5 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, Magyar-német két 
tanítási nyelvű képzés;  (Idegenforgalmi szak)                         (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók (a 2014/2015-ös tanévben illetve a 
2015/2016-os tanévben) az érettségi vizsga után a tanulók az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak a Gálffy Ignác TISZK szervezésében:: 
 
 (Képzési hely: Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
Miskolc, Hősök tere1. ) 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 30 
52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 70 

52 341 04 1000 00 00 
Kereskedelmi ügyintéző 

külgazdasági ügyintéző ráépüléssel 1 30 

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző 1 30 
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(Képzési hely: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, 
Miskolc, Jászi O. u. 1) 

 
OKJ szám Megnevezés Képzés

i idő 
(év) 

Felvehető
k 

száma 
(fő) 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 35 
55 345 01 0010 55 07 Üzletviteli szakmenedzser 2 35 
55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens 2 35 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 2 35 
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 35 

 
(Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1.) 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma 

(fő) 
54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2  35  
54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 2  18  
54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2  17  
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2  35  
 

A 10. osztály elvégzéséhez kötött választható szakképesítések: 
(Képzési hely: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, 
Miskolc, Jászi O. u. 1) 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év)

Felvehetők 
száma (fő) 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2  35  
 
(Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1.) 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év)
Felvehetők
száma (fő)

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

2 
18 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 2 18 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 2 
33 541 06 1000 00 00 Tejtermékgyártó 2 

35 

33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 3 35 
33 541 07 0000 00 00 Pék 2 35 

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

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők 
száma (fő)

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus 2 35 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 2 35 

54 481 03 0010 54 01 
Informatikai hálózattelepítő és -

üzemeltető 
2 35 

54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó 2 35 
 

 
11. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
 
- 4 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport   (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport   (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport               (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015/2016-os 
tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 
Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1. 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
száma (fő) 

54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2 35 
54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 2 18 
54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2 17 
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2 35 

 
12. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (közbiztonsági szakirány)  (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (határrendész szakirány)  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (honvédelem szakirány)  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Faipar szakmacsoport    (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
Száma (fő)

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

 
OKJ szám Megnevezés Maximális 

képzési idő 
(év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

54 543 02 0000 00 00 Fa- és bútoripari 
technikus 

2 30 

 
 

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

OKJ szám 
Megnevezés 

 
Képzési idő 

(év) 
Felvehetők 
száma (fő) 

54 544 02 0000 54 02 

Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 
(Gázipari technikus 

szakirány) 

2 
15 
 

54 544 02 0000 54 03 

Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 

(Megújuló 
energiagazdálkodási 
technikus szakirány) 

2 
 

15 
 

54 543 01 0000 00 00 
Építőanyag-ipari 

technikus 
2 15 

54 211 08 0010 54 02 Díszítőfestő 2 15 
54 211 15 0010 54 02 Díszítőszobrász 2 15 
 
  

14. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
 
- 4 évf. Közgazdasági szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évf. Ügyviteli szakmacsoport (1 osztály) 
- 5 évf. magyar-angol két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. magyar-francia két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
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            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            Orosz vagy angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015/2016-os 
tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési idő

(év) 
Felvehetők
száma (fő)

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 35 
55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser 2 35 
55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens 2 35 
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2 35 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 2 35 
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
1,5 35 

 
Érettségizettek  (a 2015/2016-os tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések 
közül is választhatnak: 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő 
(év) 

Felvehetők
száma (fő) 

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző 1,5 35 
55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető 2 35 
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 2 35 
54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár 2 35 
33 346 01 0001 52 01 Beszédleíró-gyorsíró 2 35 
33 346 01 0001 52 02 Jegyzőkönyvvezető 1 35 
52 343 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző 1 35 
52 344 05 0010 52 01 Jövedéki ügyintéző 1 35 
52 344 05 0010 52 02 Vámügyintéző 1 35 
52 462 01 1000 00 00 Statisztikai és 

gazdasági ügyintéző 
1 35 

54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs 
szakügyintéző 

2 35 

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és 
elektronikus 

ügyfélkapcsolati 
asszisztens 

1 35 

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

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

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

gondozó 
2 18 

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 18 
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 2 18 
54 762 02 0010 5401 Gerontológiai gondozó 2 18 
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó 2 18 

 
16. Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola 
  
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1 osztály) 
-5 évfolyamos Művészet, közművelődés kommunikáció 
szakmacsoport 
 (1 osztály) 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015/2016-
os tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
száma (fő)

54 481 02 0010 54 03 

Informatikai alkalmazásfejlesztő 
szakképesítés 

Internetes alkalmazásfejlesztő 
elágazás 

2 20 

54 850 01 0010 54 01 
Környezetvédelmi technikus - 

Energetikai környezetvédő elágazás
1 20 

54 211 09 0010 54 01 
Grafikus szakképesítés - alkalmazott 

grafikus* 
1 20 

54 211 11 0000 00 00 Keramikus szakképesítés* 1 12 
54 211 06 0000 00 00 Díszműkovács szakképesítés* 1 12 
54 211 15 0000 00 00 Szobrász (díszítő) szakképesítő* 1 12 

      * párhuzamos képzés esetén érettségi után 1 év a képzési idő 
 

17. Kandó Kálmán Szakközépiskola 
- 4 évflyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport    (2 osztály-70 fő) 
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- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport                (1 osztály-35 fő) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
angol nyelvi előkészítő                (1/2 osztály-18 fő) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
német nyelvi előkészítő                (1/2 osztály-17 fő) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2015/2016-os 
illetve a 2016/2017-es tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
száma (fő)

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

 
18. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
 
- 4 évfolyamos Építészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás sz. csop. (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport     (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus 2 35 

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

technikus 
2 18 

54 582 02 0010 54 03 
Közlekedésépítő- Vasútépítő és -

fenntartó technikus 
2 18 

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus 2 35 

54 850 01 0010 54 06 
Környezetvédelmi technikus- 

Vízgazdálkodó 
2 35 

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

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

 

OKJ szám 
Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehetők
száma (fő)

54 544 02 0000 54 03 Energiatermelő – és hasznosító 2 15 

 108 



technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus) 

54 544 02 0010 54 02 
Energiatermelő – és hasznosító 

technikus Gázipari technikus 
2 15 

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

 
Előrehozott (alternatív) szakképzés a Fazola TISZK szervezésében 
Helye: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola, 
Miskolc, Gagarin u. 54  

  

OKJ szám 
 

Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

31 582 09 0010 31 02 
Gázfogyasztóberendezés- és 

csőhálózat-szerelő 
3 30 

31 582 09 0010 31 03 
Központifűtés- és csőhálózat-

szerelő 
3 15 

31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 3 15 
33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 15 
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 15 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 15 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 15 
31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 12 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 

épületszobrász 
3 12 

31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 12 
 
19. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport    (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport    (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport (színházi táncos, néptáncos, kortárs-modern táncos) 

(1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport (alkalmazott fotográfus)  

(1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport  (divat és stílustervező, dekoratőr)  

(1 osztály) 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám 

 
Megnevezés 

Képzési
idő (év) 

Felvehetők 
Száma (fő) 

54 211 01 0000 00 00 
Alkalmazott fotográfus (emelt

szintű) 
2 

54 211 07 0000 00 00 
Divat-stílustervező (emelt 

szintű) 
3 

35 
 

54 211 04 0000 00 00 Dekoratőr (emelt szintű) 2 
52 213 01 0000 00 00 Kiadvány és képszerkesztő 2 

54 542 01 0010 54 02 
Könnyűipari technikus 
Ruhaipari technikus 

2 

35 

54 481 03 0010 54 02 
Informatikai rendszergazda
(informatikai műszerész,) 

2 

54 481 03 0010 54 07 
Informatikai rendszergazda

(Webmester) 
2 

 
 

35 

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 2 35 
52 212 02 0010 52 02 Színész II. 3 20 

52 347 03 0000 00 00 
Telefonos és elektronikus 

ügyfélkapcsolati asszisztens
1 

35 

 
A Széchenyi TISZK keretén belül indítandó szakképesítések: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő (év) 
Felvehető

k 
Száma 

(fő) 

51 525 02 0010 51 02 
Vasúti járműszerelő; Villamosjármű 

szerelő 

51 525 02 0010 51 03 
Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű 

szerelő 

2 30 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 70 
51 525 01 0001 54 01 Autótechnikus (autószerelőknek !) 2 70 
52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész 2 35 
55 343 01 0010 55 01 Üzleti szakügyintéző 

Banki szakügyintéző 
2 35 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 35 
 

20. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 
 

- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció 
               szakmacsoport (1 osztály) 

- 4 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési Felvehetők 
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idő száma 
52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 év 35 fő 
52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 év 35 fő 
 
C) Engedélyezi a szakiskolában az alábbi nappali tagozatos osztályok 
indítását:  
 
21. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
- 2 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport (1 osztály) 
- 2 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport (2 osztály) 
- szakmára előkészítő évfolyam                                         (1 osztály) 

 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2013/2014-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő 
Felvehetők

száma 

31 622 01 0000 00 00 Kertész* 
33 541 06 1000 00 00 Tejtermékgyártó 2 év 

35 fő 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 3 év 35 fő 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás* 2 év 35 fő 

* esetében a befejezett 8 osztály és a betöltött 16 életév is elegendő a 
felvételhez. 

 
A Gálffy Ignác TISZK szervezésében: 
Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1. 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők

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

virágkereskedő 
2 év 

18 fő 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 2 év 18 fő 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 2 év 
33 541 06 1000 00 00 Tejtermékgyártó 2 év 

35 fő 

33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 3 év 35 fő 
33 541 07 0000 00 00 Pék 2 év 35 fő 
 

22. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
8. osztály elvégzése után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzés (5 
osztály) 
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OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
(év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

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

33 523 01 1000 00 00 
Számítógép-szerelő, 

karbantartó 
2 15 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 15 
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos 2 15 
31 521 11 0000 00 00 Hegesztő 2 30 
31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 15 

 
23. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
 
Előrehozott (alternatív) szakképzés a Fazola TISZK szervezésében 
Képzés helye: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 
3534 Miskolc, Gagarin u. 54.  

  

OKJ szám 
 

Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

31 582 09 0010 31 02 
Gázfogyasztóberendezés- és 

csőhálózat-szerelő 
3 30 

31 582 09 0010 31 03 
Központifűtés- és csőhálózat-

szerelő 
3 15 

31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 3 15 
33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 15 
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 15 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 15 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 15 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 

épületszobrász 
3 12 

31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 12 
31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 12 
 

 
24. Martin János Szakképző Iskola  
 
- 2 évf. + a szakképzési évfolyamok: 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, testi fogyatékos, látássérült, 
hallássérült, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók iskolai fejlesztése. A 
szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe: a könnyűipar 
szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.  (1/2 osztály) 
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- 2 évf. + a szakképzési évfolyamok: 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, testi fogyatékos, látássérült, 
hallássérült, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók iskolai fejlesztése. A 
szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe: a faipari 
szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.   (1/2 osztály) 
- „Dobbantó” program - egyéni ütemterven alapuló szakképzést előkészítő 
évfolyam (1 osztály) 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2013/2014-es tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 3 év 35 fő 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 2 év 35 fő 
33 542 05 0000 00 00 Szabó 

E   Férfiszabó (33 542 05 0010 33 
02) 

E   Női szabó (33 542 05 0010 33 
03) 

 
3 év 
3 év 35 fő 

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

 
 

25. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
- 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 

(2/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Könnyűipar szakmacsoport 

(1/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

(2/3 osztály) 
 - 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  

(1/3 osztály) 
 

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

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők 
száma (fő) 

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 2 20 
33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves 2 12 
33 542 05 0010 33 03 Szabó (női) 2 12 
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 2 20 
31 861 02 1000 00 00 Biztonságtechnikai szerelő, kezelő 2 12 

  
 

 26. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 
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8. osztály elvégzése után előrehozott szakképzés (2011/12-es tanévben): 
- 3 évfolyamos előrehozott alternatív szakképzés: élelmiszer- és vegyiáru eladó, 
ruházati eladó, műszakicikk eladó (2 osztály)  
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer –és vegyiáru 
eladó 3 

35 

31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 3 18 
31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk eladó 3 18 

 
- 3 évfolyamos előrehozott szakképzés: cukrász, szakács, pincér (3 osztály) 

-  

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők
száma (fő)

33 811 01 0000 00 00 Cukrász 3 18 
33 811 03 1000 00 00 Szakács 3 55 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 3 35 

 
 
D) Speciális és a képességfejlesztő speciális szakiskolában engedélyezi 
az alábbi nappali tagozatos osztályok indítását:  
 
27. Martin János Szakképző Iskola 
a) Speciális szakiskola 
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a könnyűipar szakmacsoport. Felvételi 
a tanulmányi eredmények alapján.  (½ osztály) 
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a faipar szakmacsoport. Felvételi a 
tanulmányi eredmények alapján.  (½ osztály) 
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a gépészet szakmacsoport. Felvételi a 
tanulmányi eredmények alapján. (½ osztály)               
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a közlekedés szakmacsoport. Felvételi 
a tanulmányi eredmények alapján.  (½ osztály) 
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- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a mezőgazdaság szakmacsoport. 
Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.                 
(½ osztály) 
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a élelmiszeripar szakmacsoport. 
Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.                 
(½ osztály) 
- 2 évf. speciális szakiskolai képzés: 
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek 
felkészítése szakmai vizsgára. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése. A szakmai alapozó 
elméleti és gyakorlati oktatás területe: a művészet, közművelődés, 
kommunikáció szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.  
 (1 osztály) 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2013/2014-es tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett 
szakképesítések közül választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felve-
hetők 
száma

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

 
2  17 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 
R   Asztalosipari szerelő (33 543 01 0100 21 01) 
R   Fatermékgyártó (33 543 01 0100 31 02) 

4  
2  
2  

17 

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

 
3  

17 

33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó  4  17 
31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4  17 
33 582 03 1000 00 00 Burkoló 4  17 
31 814 01 0000 00 00 Takarító 2 17 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 

            R   Bőrtárgykészítő (31 542 02 0100 31 
01) 

 
2  17 

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

 
3  17 

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

 
2  
2  

17 
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01) 
33 525 01 0000 00 00 Motor- és kerékpárszerelő 

R   Kerékpárszerelő (33 525 01 0010 33 01) 
 

2  
17 

31 215 02 0000 00 00 Népi kézműves 
R   Kosárfonó (31 215 02 0100 21 01) 
E   Csipkekészítő (31 215 02 0010 31 01) 
E   Fajátékkészítő (31 215 02 0010 31 02) 
E   Faműves (31 215 02 0010 31 03) 
E   Fazekas (31 215 02 0010 31 04) 
E   Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 
(31 215 02 0010 31 05) 
E   Kézi és gépi hímző (31 215 02 00103106) 
E   Kosárfonó és fonottbútor-készítő 
(31 215 02 0010 31 07) 
E   Szőnyegszövő (31 215 02 0010 31 08) 
E   Takács (31 215 02 0010 31 09) 

 
2  
2  
2  
2  
2  
 

2  
2 
2  
 

2 
2  

17 

33 215 02 0000 00 00 
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 
R   Virágkötő (33 215 02 0100 31 02) 

 
2 

17 

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

R   Fűszernövény termesztő (31 622 01 0100 21 
01) 
R   Gombatermesztő (31 622 01 0100 21 02) 
R   Gyógynövénytermesztő (31 622 01 0100 21 
03) 
R   Kerti munkás (31 622 01 0100 21 04) 

 
2  
2 
2  17 

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

 
2  

17 

33 541 04 0000 00 00 Pék 
R   Sütőipari munkás (33 541 04 0100 21 02) 

3  
2 

17 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 4  17 
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2  
52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 

asszisztens 
R   Számítógépes adatrögzítő (52 347 03 0100 
31 01) 
R Telefonkezelő, ügyféltájékoztató (52 347 03 0100 
31 02) 

 
2  
2  

17 

A szakképesítéseken belül a rész-szakképesítésekből a jelentkezések 
függvényében kettőt indítanak. 
b) Készségfejlesztő speciális szakiskola 

- 2 évf. készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés: 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítására (további 2 szakképzési évfolyam). A szakmai 

alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe: a művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján. 

 (½ osztály) 
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- 2 évf. készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés: 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítására (további 2 szakképzési évfolyam). A szakmai 

alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe: a mezőgazdaság 

szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.       (½ osztály) 

- 2 évf. készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés: 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítására (további 2 szakképzési évfolyam). A szakmai 

alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe: egyéb szolgáltatás 

szakmacsoport. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján.    (1 osztály) 

 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2013/2014-es tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett, 
munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 
elsajátítása közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő (év) 

Felvehetők 
Száma (fő) 

18246-7/2009. (10.16.) Háztartástan 2  10  
2846/16/2004 Csomagolási munkák 2  10  

2689/3/2006. III.1. Textil és fonalmentő munkák 2  10  
2684/4/2006.III.1. Agyagtárgy készítő 2  10  

1149/22/2004 Parkápoló 2  10  
19068-4/2009. (11. 04.) Udvaros 2  10  
18246-5/2009. (10.16.) 

sz. 
Szövött tárgy-készítő 

2 10  

19068-3/2009. (11. 04.) Számítástechnikai alapismeretek 2  10  

2846/18/2004. 
Takarító munka, takarító kisegítő 
munka 

2  10  

19068-2/2009. (11. 04.) Mosodai kisegítő 2 10  
18246-4/2009. (10. 16.) Mézeskalács-sütő 2  10 

11049/20/2004. Gyümölcsösláda és raklapkészítő 2  10  
2846/19/2004. Zöldségtermelő-palántanevelő 2  10  

19068-1/2009. (11. 04.) Árufeltöltő 2  10  
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2011. szeptember 1. 
 
 
 
 
10. napirend tárgya:   Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0017 kódszámú 

„Iskolai tehetséggondozás”című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön folyósítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-69/43.552/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  TÁMOP-3.4.3.-08/2-2009-0017 kódszámú ”Iskolai tehetség-

gondozás” című pályázat megvalósításához szükséges kölcsön 
folyósítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a TÁMOP -
3.4.3.-08/2-2009-0017 kódszámú”Iskolai tehetséggondozás” című pályázat 
megvalósításához szükséges kölcsön folyósítására”című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konzorciumi 
partnereinek részére: Egressy Béni Alapítvány, VIVA LA MUSICA 
Alapítvány, Észak-magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány a 
TÁMOP -3.4.3.-08/2-2009-0017 kódszámú”Iskolai tehetséggondozás” című 
pályázat megvalósításához – a támogatás megelőlegezésére együttesen – 
2 200 000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön 
folyósításának feltétele, hogy az alapítványok vállalják a pályázati támogatás 
összegeinek számlájukra való beérkezését követő 3 munkanapon belül annak 
Önkormányzat felé történő továbbutalását, valamint a kölcsön teljes 
összegének legkésőbb a támogatás utolsó részletének beérkezésétől számított 
3 munkanapon belüli visszafizetését. 
 
2.) A kölcsön folyósítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor az egyes 
konzorciumi partnerek esetében: 
 

EGRESSY BÉNI ALAPÍTVÁNY 
Időszak Támogatási összeg 

2010. I. félév 350 000 Ft
2011. I. félév 600 000 Ft
Összesen: 950 000 Ft

 
 

VIVA LA MUSICA ALAPÍTVÁNY 
Időszak Támogatási összeg 

2010. I. félév 300 000 Ft
2010 II. félév 300 000 Ft
Összesen: 600 000 Ft

 
 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÜTŐHANGSZERES 
KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY  

Időszak Támogatási összeg 
2010. I. félév   350 000 Ft
2010 II: félév 300 000 Ft
Összesen: 650 000 Ft
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a - határozatban foglalt 
tartalmú - kölcsönről szóló megállapodások aláírása a közgyűlést követő 5 
munkanapon belül. 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                             Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:            2010. június 3.  

 
11. napirend tárgya:  Javaslat az Oktatásért Közalapítvány 

Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt 
„Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának 
csökkentése” pályázati felhívásra benyújtott 
pályázatok elfogadására (Pályázati kategória kódja: 
kollOKA-XVII.) 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra. 

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

IV-70/43.553/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma 

által kiírt „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának 
csökkentése” pályázati felhívásra történő pályázat benyújtása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatásért 
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt „Közoktatási 
kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” pályázati felhívásra 
(Kódszáma: kollOKA-XVII) benyújtott pályázatok című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Központi Leánykollégium 
energetikai céljainak megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány 
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt  „Közoktatási kollégiumok 
energiafelhasználásának csökkentése” pályázatra 5.000.000 Ft-ot (Ötmillió 
forint) az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében elkülönített pályázati 
önrész terhére biztosítja. A különbözetet - 5.205.614 Ft-ot (Ötmillió-
kettőszázötezer-hatszáztizennégy forintot) -  az intézmény saját 
költségvetéséből fedezi. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
                             Közoktatási Osztály                           
Határidő:   A pályázati döntés függvényében folyamatos, illetve 
                    2010. december 31. 
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2. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium energetikai céljainak megvalósítása 
érdekében az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által 
kiírt „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” pályázatra 
25.000.000 Ft-ot (Huszonötmillió forint) az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében a Szemere Bertalan Szakközépiskola és Kollégium 
rekonstrukciója sorról, valamint  6.004.943 Ft-ot (Hatmillió-négyezer-
kilencszáznegyvenhárom forint) az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
elkülönített pályázati önrész terhére biztosít. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
                             Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                             MIBERSZOLG  Kft. 
Határidő:    A pályázati döntés függvényében folyamatos, illetve 
                     2010. december 31. 
 
3. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium négyszintes épületének energetikai céljainak megvalósítása 
érdekében az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által 
kiírt „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” pályázatra  
18.809.060 Ft-ot (Tizennyolcmillió-nyolcszázkilencezer-hatvan forint) az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében elkülönített pályázati önrész 
terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
                            Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                            MIBERSZOLG Kft. 
Határidő:   A pályázati döntés függvényében folyamatos, illetve 
                     2010. december 31. 
 

 
12. napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri Anyagtudományi és Technológiai 

Innovációs Klaszterhez történő csatlakozás 
jóváhagyására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 14 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-71/43.554/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Diósgyőri Anyagtudományi és Technológiai Innovációs 

Klaszterhez történő csatlakozás jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
Anyagtudományi és Technológiai Innovációs Klaszterhez történő csatlakozás 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Anyagtudományi és 
Technológiai Innovációs Klaszter Alapító Okiratát megismerve Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a Klaszterhez történő csatlakozását 
jóváhagyja. 
 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2010. május 27. 

 
 

13. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Árpád u. 90 szám alatti ingatlan 
Magyar Államtól történő ingyenes tulajdonba vételére 
irányuló igény bejelentésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-72/43.555/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Árpád u. 90. sz. alatti ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vétele iránti igény bejelentése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Árpád u. 90. szám alatti ingatlan Magyar Államtól történő ingyenes 
tulajdonba vételére irányuló igény bejelentésére” című előterjesztést, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján bejelenti igényét 
az ingatlan-nyilvántartásban Miskolc, 30890/1 hrsz-ú, a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
vagyonkezelésében álló ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételére, szociális, bűnmegelőzési, természetvédelmi feladatok ellátása 
céljából, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  többször 
módosított 1993. évi III. törvény 2.§ és a 56.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok elősegítése céljából, valamint figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésére és a 
társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003 (X.28.) 
számú OGY határozatban megfogalmazottakra. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kérelem benyújtására és a 

szerződés aláírására. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségeket vállalja. 
 
4. Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele a terület kistérségi 

elképzeléseivel nem ellentétes. 
 

Felelős:                           Polgármester 

Végrehajtásért felelős:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:        MIK Zrt. az ingatlan megszerzését követően 
annak    
                                   hasznosításában 
Határidő:                  kérelem benyújtása: határozathozatalt követő 8 

nap 
                                   a szerződés aláírására: folyamatos 
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14. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és 
a „Több, mint legenda…” Közhasznú Alapítvány 
részére helyiség biztosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
A Fidesz frakció ügyrendi javaslata értelmében, – mely a napirend 
tárgyalásakor hangzott el – pontonként szavaz a Közgyűlés. Szavazásra teszi 
fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. sz. pontját.  
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) az 1. sz. 
pontban foglaltakat elfogadta.   

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
2. sz. pontját.  

A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) az 2. sz. 
pontban foglaltakat elfogadta. 
 

Polgármester: A fenti szavazások alapján a Közgyűlés meghozta a  
 
IV-73/43.556/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a „Több, mint 

legenda…” Közhasznú Alapítvány részére helyiség biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci 
Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a „Több, mint legenda…” Közhasznú 
Alapítvány részére helyiség biztosítására című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
  
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Waldorf Pedagógiai 
Alapítvány részére - felújítási kötelezettség kikötése mellett - ingyenesen 
használatba adja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező Miskolc 31130 hrsz-ú, természetben a Miskolc, Sas utca 11. szám 
alatt található ingatlant 2010. június 1. napjától határozatlan időre. Az 
Alapítvány az ingatlant kizárólag oktatási feladatok ellátására használhatja. A 
helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
ktg., felújítási ktg stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a helyiség 
használója viseli.  
           A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t a szerződéskötés lebonyolításával. 
 
Felelős:        Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:        2010. június 1. 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Több, mint legenda…” 
Közhasznú Alapítvány  részére biztosítja a Miskolc, Széchenyi u. 56. sz. 
alatti 96 m2 nagyságú helyiségcsoport ingyenes használati jogát 2017. 
december 31-ig, de legfeljebb az Alapítvány működési idejére. A 
helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
ktg., társasházi közös ktg stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a 
helyiség használója viseli.  
 
A Közgyűlés a Miskolc, Kossuth u. 4. sz. alatti ingatlanban lévő 43 m2 
nagyságú helyiségcsoport ingyenes használatát a „Több, mint legenda…” 
Közhasznú Alapítvány részére a továbbiakban nem biztosítja. Az Alapítvány 
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 

 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

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

IV-74/43.557/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi 

közbeszerzési tervének jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terv 
jóváhagyására„ tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt.     
Határidő:    azonnal 
 

(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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16. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás megújítására 
közművelődési feladatellátás céljából 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány a Fidesz frakció részéről érkezett.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: A Fidesz frakció módosító indítványának 
második részét elfogadja azzal, hogy ne két szervezetre, hanem a Tapolcán 
működő civil szervezetekre vonatkozzon a helyiséghasználat.  
 
Kocsis Levente: Módosítja a módosító indítványt az első pont 
vonatkozásában, hogy 5 évre szóljon.  
 
A Fidesz frakció módosító indítványa:  
 
A határozat „Megállapodás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Miskolctapolcáért Egyesület Miskolctapolca városrész közművelődési 
feladatainak ellátásra” című mellékletének nevezett pontjai az alábbiaknak 
megfelelően módosuljanak: 
 

5.) A jelen megállapodás 2010. június 1. napján lép hatályba és 2011. június 
1. napjáig szól. A határidő lejárta előtt egy hónappal felek közösen 
megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának a kérdését. 
 

1.)  A Feladatellátó 
h.) A Tapolcai Közösségi házban (Miskolc, Győri u. 13.) köteles a Tapolcaiak 
Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület által szervezett 
rendezvények számára helyet biztosítani. Ennek feltételrendszerét 
szabályozandó, egy a két egyesület közötti megállapodást köt a Kulturális és 
Vendégforgalmi Osztály közreműködésével. 

 

Polgármester: Kéri fogalmazzák meg pontosan a határozati javaslatot. 
 
Horváth Ottóné: 5 évre kötné a két szervezet a megállapodást.  
 
Polgármester: Amíg nincs pontos szövegezés, a szavazást felfüggeszti. 

 
 

17. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város pályázati 
keretszabályzatának elfogadására 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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IV-76/43.559/2010. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati 

keretszabályzata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Pályázati keretszabályzatának 
elfogadására” című előterjesztést és a következő  határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező Pályázati keretszabályzatot.  
 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  a Polgármesteri Hivatal valamennyi Főosztálya 
    valamennyi önkormányzati költségvetési szerv 
    valamennyi önkormányzati gazdasági társaság 
Határidő:   2010. május 27.  
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a pályázati tevékenység hatékonyságának javítása érdekében a 
szükséges változásokat kezdeményezze és a változásokat a keretszabályzaton 
átvezettesse. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   folyamatos 
 

(A keretszabályzat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
18. napirend tárgya:  Javaslat ingatlanrész Megyei Önkormányzat részére 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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IV-77/43.560/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc 2556 hrsz-ú ingatlan 148/1314-ed arányú 

tulajdonjogának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
részére történő térítésmentes visszaadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlanrész 
Megyei Önkormányzat részére történő térítésmentes visszaadására” című 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc 2556 hrsz-ú 
ingatlan 148/1314-ed arányú tulajdonjogát térítésmentesen átadja a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak. A tulajdonjog átruházás feltétele, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy térítésmentesen átadja a Patak utca nyomvonalának áthelyezéséhez 
szükséges területet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, 
amikor az a tényleges beruházás megvalósításához szükséges, valamint a 
Megyei Önkormányzat szerződésben vállalja, hogy az útberuházás 
költségeihez 12.500.000.- Ft összegű hozzájárulást biztosít.  
 
2 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 
 
Felelős:                           Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály: 
    a szerződés összeállításáért 
Határidő:                         határozat meghozatalát követő 30 nap 
 
 
19. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való 
kivonására 

 
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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IV-78/43.561/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonása 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a javaslat " az Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat 
tulajdonában lévő: 
 
1. a 21789 hrsz alatt nyilvántartott, 517 m2 térmértékű „kivett közterület„ 

megnevezésű ingatlan teljes területének törzsvagyonból történő 
kivonásához. 

2. a 45575/7 hrsz alatt nyilvántartott, 55 m2 térmértékű „kivett árok„ 
megnevezésű ingatlan teljes területének törzsvagyonból történő 
kivonásához. 

3. a 841 hrsz alatt nyilvántartott, 410 m2 térmértékű „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlan teljes területének törzsvagyonból történő 
kivonásához. 

4. a 11503/8 hrsz alatt nyilvántartott 2089 m2 térmértékű „kivett út” 
megnevezésű ingatlanból 576 m2 törzsvagyonból való kivonásához. 

5. A közgyűlés utasítja a Miskolc Holding ZRT-t hogy az 1-4 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:   Miskolc Holding Zrt 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     2010. december 31. 

 
 
20. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák 

között elhelyezkedő beépítetlen területek 
értékesítésére 

 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány a Fidesz frakció részéről érkezet. Erről 
kéri, szavazzanak. 
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 
 
A Határozati javaslat az alábbiaknak megfelelően módosuljon: 
Határozati javaslat: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc–
Tapolca, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő beépítetlen 
területek értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 

Tárgy: Miskolc – Tapolca, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő 
45286, 45287, 45289, 45292, 45299, 45300, 45301 hrsz-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanokon építési telkek kialakítása, majd értékesítése. 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc - Tapolca, Késmárki és 
Kiss József utcák közötti területen elhelyezkedő 45286, 45287, 45289, 45292, 
45299, 45300, 45301 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokból 
álló, összterületüket tekintve 4424 m2 nagyságú ingatlancsoporton a Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT), és Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési Szabályzatának (MÉSZ) megfelelő építési telkeket alakít ki, 
ezt követően a kialakult építési telkeket értékesítésre kijelöli. 
2.) Az értékesítendő ingatlanok induló eladási árát a telekalakítási eljárások 
lefolytatását követően, mint önálló építési telkekre vonatkozóan kell 
meghatározni. 
3.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel minimum 75%-át Miskolc-
Tapolca infrastrukturális fejlesztésére kell fordítani. 
 
 Az értékesítés feltételei: 
 
a.) Az értékesítés módja nyílt kétfordulós (ajánlattétel + versenytárgyalás) 
versenyeztetési eljárás. 
 
 

4.) A Közgyűlés megbízza a Miskolc Holding Zrt.-t a telekalakítási eljárások 
lebonyolítására. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

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

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

 
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
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IV-79/43.562/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő 

45286, 45287, 45289, 45292, 45299, 45300, 45301 hrsz-ú 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok egyben, s 
egyszerre történő értékesítése 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc,  
Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő beépítetlen területek 
értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc, Késmárki és Kiss József 
utcák közötti területen elhelyezkedő 45286, 45287, 45289, 45292, 45299, 
45300, 45301 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokból álló, 
összterületüket tekintve 4424 m2 nagyságú ingatlancsoportot, összesen 30 MFt  
induló eladási áron értékesítésre kijelöli. 
 
 Az értékesítés feltételei: 

a.) Az értékesítés módja nyílt kétfordulós (ajánlattétel + versenytárgyalás) 
versenyeztetési eljárás. 
b.) A 45286, 45287, 45289, 45292, 45299, 45300, 45301 hrsz-ú 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok kizárólag egyben, egyszerre 
értékesíthetők. 

 
 

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

Felelős:           Polgármester 
Végrehajtásért felelős:         Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:           azonnal, illetve 2010. december 31. 

 
 

 
21. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt 

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

 
 
A Közgyűlés 38 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a 
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IV-80/43.563/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt található társasház 15 

db önálló albetétjének egyben, s egyszerre történő 
értékesítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc 
Széchenyi utca 95. szám alatt található társasház értékesítésére” című 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Széchenyi utca 95. 
szám alatt található társasház 15 db önálló – az alábbi táblázatban részletesen 
felsorolt – albetétjének, a bérlők kihelyezését követő, üres állapotban, s az 
alábbi feltételek teljesítése mellett értékesítésre kijelöli. 
 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés
Terület 

nagysága 
( 2)3625/A/1 lakás 28 

3625/A/2 lakás 18 
3625/A/3 lakás 23 
3625/A/4 lakás 19 
3625/A/5 lakás 40 
3625/A/6 lakás 44 
3625/A/7 lakás 26 
3625/A/8 lakás 75 
3625/A/9 lakás 53 
3625/A/10 lakás 29 
3625/A/11 lakás 75 
3625/A/12 lakás 81 
3625/A/13 lomkamra 62 
3625/A/14 garázs 19 
3625/A/15 garázs 19 

 
Az értékesítés feltételei: 
a.) Az értékesítés módja nyílt kétfordulós (ajánlattétel + versenytárgyalás) 
versenyeztetési eljárás. 
b.) A társasházban található összes (15 db) albetét kizárólag egyben, 
egyszerre értékesíthető. 
c.) Az értékesítés során alkalmazandó induló eladási ár összege 50.000.000 
Ft  +  0 Ft áfa, a 15 db albetét összességére vonatkozóan. 
d.) Az adásvételi szerződés megkötését követő 2 éven belül teljesítendő 
vevői kötelezettségvállalás mely kötelező jelleggel foglalja magába 
da.) az ingatlan tetőzetének és homlokzatának felújítását a nyílászárók 
cseréjével 
db.)az ingatlan minden melléképületének bontását 
dc.)rendezett, parkosított udvar kialakítását. 
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e.) A felújítási kötelezettséggel egyenértékű alternatíva lehet az épület 2 éven 
belül teljesítendő részleges bontása és új épület emelése, az utcafronti 
homlokzat díszítettségének és az épület utcaképének a megújulás során való 
megőrzése mellett.  
f.) A vevői kötelezettségvállalást biztosítsa az eladó javára, az eredeti árra és 
5 év időtartamra bejegyzett visszavásárlási jog, mely utóbbi alól a beruházás 
megvalósulása érdekében felmentés adható, továbbá vevő a kötelezettségek 
maradéktalan teljesítése érdekében minden egyéb, az eladó által támasztott 
jogi biztosítékot köteles elfogadni. (pl. az elállás joga) 
 
2.  A Közgyűlés megbízza a Miskolc Holding Zrt.-t az elidegenítés teljes körű 
- az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010. december 31. 

 
 

22. napirend tárgya:  Javaslat vagyonkezelési és közfeladat átadási 
szerződés megkötésére a MIHŐ Kft-vel (Bogáncs utcai 
depóniagáz szemétlerakó telep) 

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

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

IV-81/43.564/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Vagyonkezelési és közfeladat átadási szerződés megkötése a 

MIHŐ Kft-vel (Bogáncs utcai depóniagáz szemétlerakó telep) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Javaslat 
vagyonkezelési és közfeladat átadási szerződés megkötésére a MIHŐ Kft-vel 
(Bogáncs utcai depóniagáz szemétlerakó telep)” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0156/21. hrsz-ú földterület 
ingatlant a rajta lévő építményekkel, valamint a 0156/3 hrsz-ú földterület 
ingatlant - az utógondozási feladatok ellátásának kötelezettsége mellett – 
ingyenesen a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft vagyonkezelésébe adja 2010. 
június 1.– 2040. december 31-ig tartó időtartamra. (a 0156/21. hrsz-ú 
ingatlanon található vagyonkezelésbe adott építmények tételes felsorolását és 
értékadatát a jelen előterjesztés mellékletét képező Vagyonkezelési és 
közfeladat átadási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza) 
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2.) A Közgyűlés a vagyonkezelésbe adott vagyonelemek értékét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 0156/21 hrsz-ú ingatlan földterület   841.781.609 Ft 
 0156/21 hrsz-ú ingatlan építményei      77.311.252 Ft 
 0156/3   hrsz-ú ingatlan földterület       4.251.000 Ft 
 Összesen:      923.343.861 Ft             
   
3.) A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező „Vagyonkezelési és 
közfeladat átadási szerződés”-t jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés MIHŐ Kft-vel történő aláírására. 
 
Felelős:                       Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIHŐ Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Építési, Környezetvédelmi és 
       Városüzemeltetési Főosztály 
                                        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:                       2010. május 31.  

 
 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

23. napirend tárgya:  Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv 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 

IV-82/43.565/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 

jelentés elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2009. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX-202/13.969/2008. számú 
határozatával megállapított 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős:   Jegyző 
Végrehajtásért felelős: belső ellenőrzési vezető 
Határidő:   2010. május 27. 
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A Közgyűlés az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében elrendeli. 
 
- a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium 

által közzétett módszertani útmutatók gyakorlati alkalmazását az 
ellenőrzések során, 

- a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. 
(X.6.) PM rendelet szerinti vizsgakötelezettség és szakmai továbbképzés 
2010. évi teljesítését, 

- a folyamatos és elvárt szintű jogszabályismeret biztosítását, az 
ellenőrzések szakmai színvonalának fejlesztését, 

- a számítástechnika adta lehetőségek, az információs rendszer teljes körű 
kihasználását, fejlesztését, 

- az ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalatok széles körű 
hasznosítását, 

- az intézményvezetőkkel való folyamatos kapcsolattartást kommunikációs 
tevékenység erősítését, az együttműködés továbbfejlesztését. 

 
Felelős:   Jegyző 
Végrehajtásért felelős: belső ellenőrzési vezető 
Határidő:   2010. december 31. 
 

 
24. napirend tárgya:  Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

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

IV-83/43.566/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci 
Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 2009. 
évi munkájáról szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolóban 
foglaltakat elfogadja. 
 
A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Miskolci Rendőrkapitányság 
vezetőjének és dolgozóinak a közbiztonság terén végzett eredményes 
munkájukért. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Polgármester 
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25. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról (2009. II. félév) 

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

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

IV-84/43.567/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a 

lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2009. 
évi II. félév) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról (2009. évi II. félév)” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2009. 
évi II. féléves beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. május 27.  

 
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
26. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

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

 
 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
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IV-85/43.568/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól” készült 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96.§ (6) bekezdésében 
foglaltak alapján – figyelemmel a 149/1997. (IX.10.) sz. Korm. rendelet 10. sz. 
mellékletében meghatározott tartalmi követelményekre - „Beszámoló a helyi 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól” szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 

 
28. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala által 2009. évben benyújtott pályázatokról 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

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

IV-86/43.570/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

2009. évi pályázati tevékenységéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2009. évben benyújtott 
pályázatokról” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal által 2009. évben benyújtott pályázatokról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal 
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29. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2009. évre vonatkozó idegenforgalmi 
feladatterv teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. 
évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre 

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

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

 
IV-87/43.571/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató 2009. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről 
  2010. évi turizmus-marketing feladatterv elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató 2009. évi 
idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről”, valamint a „Javaslat a 2010. évi 
turizmus-marketing feladatterv elfogadására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi idegenforgalmi 
feladatterv teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, a 2010. évi 
turizmus-marketing feladattervet elfogadja.   
 
 
Felelős:        Fedor Vilmos alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:    Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:          azonnal          

 
 
 

30. napirend tárgya:  Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási rendszere 
2008. évi ÁSZ ellenőrzés megállapításaira készített 
intézkedési terv végrehajtásáról 

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

 
 
 
A Közgyűlés 25 igen, 15 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a 
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IV-88/43.572/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  2008. évi ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv 

végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató az 
önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzés 
megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtásáról” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-42/31.233/2009. sz. 
határozatával elfogadott, az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. 
évi ÁSZ megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:     polgármester 
Végrehajtásért felelős:  belső ellenőrzési vezető 
Határidő:     2010. május 27. 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése szükségesnek tartja, hogy a 2011. 
évi ellenőrzési tervben szerepeljen a fennmaradó intézkedések 
végrehajtásának ellenőrzése.  
 
Felelős:    jegyző 
Végrehajtásért felelős:   belső ellenőrzési vezető 
Határidő:     2010. november 15. 
 
 
31. napirend tárgya:  Tájékoztató KÖZOP pályázat lehetőségéről „Miskolc 

városközpont – Avastető között kötöttpályás 
közösségi közlekedési eszköz létesítése” tárgyában 

 
Polgármester: Módosító indítvány Fidesz frakció részéről érkezett. Erről kéri, 
szavazzanak.  
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A Fidesz frakció módosító indítványa: 

 
Az eredeti határozati javaslat helyébe a következő új határozati javaslat lép: 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató 
KÖZOP pályázat lehetőségéről Miskolc városközpont – Avastető között 
kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítése tárgyában” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc városközpont – Avastető 
között kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítését az 
előterjesztésben szereplő módon nem támogatja.  
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az Avastető városközpont felőli 
tömegközlekedési megközelíthetőségére, illetve az Avastető turisztikai 
feltárásra további alternatív megoldásokat dolgoztasson ki. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a város Közlekedésfejlesztési 
Koncepciójában elfogadott és rangsorolt közútfejlesztési feladatok 
előkészítésének támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:   Polgármesteri Kabinat, Főépítészi, Városfejlesztési és 

–rendezési Osztály, Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:    2010. június 30. 
 

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a módosító 
indítványt elfogadta és 
meghozta a  
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IV-89/43.573/2010. sz. határozatot  
 
Tárgy:  Tájékozató KÖZOP pályázati lehetőségről Miskolc városközpont – 

Avastető között kötöttpályás közösségi közlekedés létesítése 
tárgyában 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékozató KÖZOP 
pályázati lehetőségről Miskolc városközpont – Avastető között kötöttpályás 
közösségi közlekedés létesítése tárgyában” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc városközpont – Avastető 
között kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítését az 
előterjesztésben szereplő módon nem támogatja. A Közgyűlés utasítja a 
Polgármestert, hogy az Avastető városközpont felőli tömegközlekedési 
megközelíthetőségére, illetve az Avastető turisztikai feltárásra további alternatív 
megoldásokat dolgoztasson ki. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:   Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    azonnal 
 
2./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a város Közlekedésfejlesztési 
Koncepciójában elfogadott és rangsorolt közútfejlesztési feladatok 
előkészítésének támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:   Polgármesteri Kabinet, Főépítészi, Városfejlesztési  
    és – rendezési Osztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:    2010. június 30. 
 
Polgármester: Mivel a Fidesz frakció módosító indítványa egyben egy új 
határozati javaslat is volt, ezért az előterjesztés szerinti határozati  javaslatról 
már külön szavazni nem kell.  

 
Polgármester: Az előzőekben felfüggesztett 16. sz. napirend szavazására tér 
vissza a testület.  
 
16. napirend tárgya:  Javaslat közművelődési megállapodás megújítására 

közművelődési feladatellátás céljából 
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Az előterjesztő az alábbi pontot 
visszavonta: 
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5.) A jelen megállapodás 2010. június 1. napján lép hatályba és 2011. június 
1. napjáig szól. A határidő lejárta előtt egy hónappal felek közösen 
megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának a kérdését. 
 
Az alábbi pont módosul:  
 

1.)  A Feladatellátó 
h.) A Tapolcai Közösségi házban (Miskolc, Győri u. 13.) köteles a Tapolcaiak 

Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület valamint más 
tapolcai civil szervezetek által szervezett rendezvények számára helyet 
biztosítani. Ennek feltételrendszerét szabályozandó, egy a két egyesület 
közötti megállapodást köt a Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
közreműködésével. 

 
Polgármester: Kérdezi Fedor Vilmos alpolgármester urat, így befogadható-e a 
módosító indítvány. 
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Igen.  
 
Polgármester: A befogadott korrigált módosító indítványban foglaltakkal együtt 
szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

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

IV-75/43.558/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Közművelődési megállapodás megkötése a Miskolc-tapolcáért 

Egyesülettel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolctapolcáért Egyesület Miskolctapolca városrész 
közművelődési feladatainak ellátásáról szóló megállapodást jóváhagyja.  
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Miskolctapolcáért Egyesület 
Határidő:   2010. június 1. 

 
(Megállapodás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Tájékoztató a Miskolcon kialakult árvízi 
helyzetről 

 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel a tájékoztatóban foglaltakat.   

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

 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Egyetemvárosban elhelyezkedő 

ingatlanokra – az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium javára – 
bejegyzett sportcélú használatot biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalomnak a 
diósgyőri sportligetben lévő ingatlanra 
történő átjegyzésére 

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

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

IV-90/43.637/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egyetemvárosban elhelyezkedő ingatlanokra – az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára – 
bejegyzett sportcélú használatot biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalomnak a diósgyőri sportligetben lévő ingatlanra 
történő átjegyzése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Egyetemvárosban elhelyezkedő ingatlanokra – az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium javára bejegyzett – sportcélú használatot 
biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a diósgyőri sportligetben lévő 
ingatlanra történő átjegyzésére” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az egyes 
sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. 
törvény 5. § (5)  c) pontjának megfelelően a 40597/20 hrsz-ú ingatlan 7153 m2 
területű és a 40597/21 hrsz-ú ingatlan 7379 m2 területű részére – mely 
40597/22 hrsz alatt önálló ingatlanként kerül kialakításra – bejegyzett sportcélú 
használatot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzésre kerüljön a 
33937/3 hrsz-ú ingatlan – 13224 m2 nagyságú önálló ingatlanként kialakításra 
kerülő – 13224/30987-ed tulajdoni hányadára. 
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2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 
elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010. december 31. 
 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Selyemréti Strandfürdő 

ingatlanfejlesztésével összefüggő döntések 
meghozatalára 

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

 
A Közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 8 fő) meghozta a  

IV-91/43.638/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Selyemréti Strandfürdő ingatlanfejlesztésével 

összefüggő döntések meghozatala 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "javaslat a Miskolc, 
Selyemréti Strandfürdő ingatlanfejlesztésével összefüggő döntések 
meghozatalára” című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 4988/1 hrsz alatt nyilvántartott, 34 064 m2 térmértékű „kivett strandfürdő„ 
megnevezésű ingatlant a törzsvagyonból kivonja és a forgalomképes 
vagyoncsoportba sorolja. 
 
A Miskolc Holding Zrt-t köteles az ingatlanvagyon kataszterben a 
forgalomképes ingatlan vagyoni körbe történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedéseket megtenni. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt.   
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal 
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2.  A Közgyűlés hozzájárul Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Miskolc, I. kerület, 4988/1. hrsz-ú, „kivett strandfürdő” 
megnevezésű, 3 ha 4064 m2 területű ingatlan vonatkozásában a Miskolci 
Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. által elnyert „Családja fürdőjét 
építjük - Selyemréti Strandfürdő medenceépítés” című projekt támogatásához a 
támogató szervezet, az Európai Regionális Fejlesztési Alap – Észak-
Magyarországi Operatív Program - javára 491.000.000,- Ft, azaz 
Négyszázkilencvenegymillió forint erejéig jelzálogjog, továbbá elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyzéséhez 2016. május 31. napjáig az ingatlan-
nyilvántartásba. 
 
A jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez való 
hozzájárulás kizárólag a Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. 
által, az Észak-Magyarországi Operatív Program „Családja fürdőjét építjük - 
Selyemréti Strandfürdő medenceépítés”” című pályázatánál érvényesíthető. 
 
 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt.   
      Miskolci Turisztikai Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal  
 
 
3.  A Közgyűlés a Selyemréti Strandfürdő üzemeltetésére kötött 2006. január 
1-től hatályos „Üzemeltetési szerződés”  Preambulum részét, az I.1. pontját, a 
II. pontját, valamint az V. 2. pontját érintő módosítást jóváhagyja.  
  
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt.   
      Miskolci Turisztikai Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010. június 15. 

 
 

(Az üzemeltetési szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Bodó sor 34. sz. ingatlan 
előtt Király pince beszakadás és 
rézsűcsúszás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

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

 
IV-92/43.639/2010. sz. határozatot 

 
Tárgy:  Bodó sor 34. sz. ingatlan előtt (20336/3) Király pince beszakadás 

és rézsűcsúszás tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása 
és önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Bodó sor 34. sz. 
ingatlan előtt (20336/3)  Király pince beszakadás és rézsűcsúszás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására” című sürgősségi  előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bodó sor 34. sz. ingatlan 
előtti terület útleszakadásnál kialakult vis maior helyzetet saját erejéből sem 
részben sem egészében megoldani nem tudja, ezért az Önkormányzat az 
Önkormányzati Minisztérium által kiírt vis maior 2010. támogatásra - Bodó sor 
34. sz. ingatlan előtt (20336/3) Király pince beszakadás és rézsűcsúszás 
tárgyú -  pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   2010. május 31. 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Bodó sor 34. előtti terület 
útleszakadásnál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat 
estén - a 30 %-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 9 millió 
forint, a 2010. évi költségvetés „Pályázati önrész” soron rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzat  terhére  biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   sikeres pályázat esetén azonnal 

 
 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő partfalcsúszás I-II-III. 
szakasz tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-93/43.640/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő  partfalcsúszás I-II-III. 

szakasz tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és 
önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő  partfalcsúszás I-II-III. szakasz tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Anna temető D-i oldal 
partfalánál kialakult vis maior helyzetet saját erejéből sem részben sem 
egészben megoldani nem tudja, ezért  az Önkormányzat az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt vis maior 2010. támogatásra - Szent Anna köztemető D-
i oldalán lévő  partfalcsúszás I-II-III. szakasz tárgyú -  pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   2010. május 31. 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Szent Anna temető D-i 
oldal partfalánál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat 
esetén - a 30 %-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján az I. 
szakasz esetében 6  millió forint, a II-III. szakasz esetében 7,5-7,5 millió 
forint, összesen  21  millió forint, a 2010. évi költségvetés „Pályázati önrész” 
soron rendelkezésre álló költségvetési előirányzat  terhére  biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   sikeres pályázat esetén azonnal 

 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-94/43.641/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Iránytű 
Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására” című sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okirat 7. pontját kiegészíti és jóváhagyja az alábbi kiegészítő 
tevékenységekkel egészüljön ki: 
 
 „960200 Fodrászat, szépségápolás  
 960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás” 
 
2.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Iránytű Szociális Szolgálat alapító 
okiratának 3. és 7. pontjából a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat 
számok és megjelölések törlésre kerüljenek. 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
4.) A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen 
a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül. 
 
Felelős:        Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:   azonnal, illetve 8 napon belül 

 
(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 

Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztés TIOP pályázattal összefüggő 
önrészének kiegészítésére 

 
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  

IV-95/43.642/2010. sz. határozatot 
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Tárgy:  Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ 

infrastrukturális fejlesztése – Berzeviczy Gergely 
Szakközépiskola és Szakképző Központ épületének bővítése -
TIOP pályázattal összefüggő önrész kiegészítés 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Gálffy Ignác Térségi 
Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése TIOP pályázattal 
összefüggő önrészének kiegészítésére” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-77/13.476/2008. sz 
.határozata 2. pontjában a TIOP 3.1.1/08/1 pályázathoz  a Berzeviczy Gergely 
Szakközépiskola és Szakképző Központ épületének bővítésére – 
608.583.390 Ft-os elfogadott költségvetés alapján – biztosította a 10 %-os  
önrészt. 
 
2. A Közgyűlés - a közbeszerzési eljárás során elfogadott ajánlat miatt - a  
Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése 
TIOP 3.1.1/08/01. sz. pályázat infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósítása 
érdekében még bruttó 59.416.610 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetése terhére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2011. évi költségvetés tervezése 
 
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Sajószentpéteren található „Csemetekert” 
földterületre vonatkozóan haszonélvezeti 
jog biztosítására a Városgazda Nonprofit Kft 
számára 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-96/43.643/2010. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló, 

„Csemetekert” megnevezésű Sajószentpéter 063, 064, 065, 067 
hrsz.-ú ingatlanokból álló ingatlan együttesre vonatkozóan 
haszonélvezeti jog biztosítása a Városgazda Nonprofit Kft. 
számára 

  
A Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Sajószentpéteren található „ 
Csemetekert” földterületre vonatkozóan haszonélvezeti jog biztosítására a 
Városgazda Nonprofit Kft számára” tárgyú sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. részére energiaerdő projektjének megvalósítására haszonélvezeti jogot 
biztosít a Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló - a 
sajószentpéteri 063, 064, 065, 067 helyrajzi számú -  földterületekre 
vonatkozóan 2010. június 01. napjától 10 éves időtartamra. A Városgazda 
Nonprofit Kft a 10 éves időtartamra biztosított haszonélvezeti jog alapításának 
ellenértékeként 16 millió forint + ÁFA összeget köteles megfizetni az 
Önkormányzat számára. 
Felelős:                               Polgármester 
Végrehajtásért felelős:     Városgazda Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  
      Főosztály 
                                                          Építési, Környezetvédelmi és  
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:                                2010. június 1. 
 

2. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jog biztosításával egy időben 
gondoskodik a terület szántó művelési ágnak megfelelő helyreállításáról.  
Felelős:                                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Városgazda Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Építési, Környezetvédelmi és  
      Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:                                2010. december 31. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a haszonélvezeti jog 
bejegyzéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 
Felelős:                                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
      MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  
      Főosztály 
Határidő:                                2010. június 1. 
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4. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, valamint a MIK Zrt.-t a 
haszonélvezeti jog bejegyzése érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős:                                 Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
      MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  
      Főosztály 
Határidő:                                2010. június 15. 
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a májusi rendkívüli csapadék 

okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó 
vis maior pályázatra 

 
Polgármester: Kérdezi, sikerült-e a tárgyalásnál felvetett adminisztrációs hibát 
korrigálni.  
 
Vargha Tibor: Igen, a határozati javaslatban szereplő adatok a helyesek.  
 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés kapcsán 8 
határozati javaslatról kell szavazni.  
Az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat (7627 igény azonosító számú) teszi 
fel szavazásra.  

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

 
IV-97/43.645/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra 

kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (7627 
azonosító számon benyújtott igény) 

  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 06. napján a 
rendkívüli időjárás miatt az alábbi önkormányzati utakban és árkokban 
keletkezett károk elhárításához Ágó dűlő út (hrsz: 31084, 76886/1, 76190/2), 
Kisszilvás völgyi dűlő út (hrsz: 76180/28, 76193/4), Erdő utca 38-49 (hrsz: 
32016/1, 32008/5, 32005), vis maior pályázatot nyújt be az Önkormányzati 
Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 
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A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 14.400. 000Ft 40 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 21. 600 000Ft 60 

Források összesen 36. 000. 000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 36. 
000.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

Polgármester:  A 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat (7597 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-98/43.645-1/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (7597 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 06. napján a 
rendkívüli időjárás miatt az alábbi önkormányzati támfalakban, meder 
burkolatokban keletkezett károk elhárításához Bükkszentlászló Fő út (hrsz: 
39251, 39050, 39067, 39049, 39270), a Szinva patak, Bölcs utca 13-23 (hrsz: 
32423), Szinva patak, Nagy Lajos király utca 7-13 (32423) vis maior 
pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 17. 010. 000Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 39. 690. 000Ft 70 

Források összesen 56. 700. 000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 56. 
700.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
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4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                        Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
Polgármester:  A 3. sz. határozati javaslatban foglaltakat (7586 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

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

 
IV-99/43.645-2/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (7586 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 06. napján a 
rendkívüli időjárás miatt az alábbi önkormányzati utakban keletkezett károk 
elhárításához Bellervölgy utca (hrsz: 35439), a Blaha Lujza utca (hrsz: 33170), 
Erdő utca (hrsz: 31824), Fő utca (hrsz: 39083, 39006) vis maior pályázatot 
nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 5. 320. 000Ft 40 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 7. 980. 000Ft 60 

Források összesen 13. 300. 000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
13.300.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
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2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.)  A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                        Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

Polgármester:  A 4. sz. határozati javaslatban foglaltakat (8893 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

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

 
IV-100/43.645-3/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra 

kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (8893 
azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 16. napján a 
rendkívüli időjárás miatt a Szinva-patak, Szentlászló-patak, Pereces-patak 
mederburkolataiban, mederrézsűkben, medertámfalaiban valamint Alsó- és 
Felsőhámor, Majláth, Diósgyőr, Pereces és Bükkszentlászló vízelvezető 
rendszereiben keletkezett károk elhárításához  vis maior pályázatot nyújt be 
az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 
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A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 210.750.000Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 491.750.000Ft 70 

Források összesen 702.500.000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
702.500.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                        Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

Polgármester:  Az 5. sz. határozati javaslatban foglaltakat (8920 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-101/43645-4/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (8920 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 16. napján a 
rendkívüli időjárás miatt az alábbi önkormányzati utakban keletkezett károk 
elhárításához Hajnal utca (hrsz: 24496), Kokilla utca (hrsz:24552), Margaréta 
utca (hrsz: 24452), Vadas Jenő utca (hrsz:38020), Erenyő dűlő út 
(hrsz:75410/7), Vadász köz (hrsz: 24751), Cséti Ottó utca (hrsz:35259), Erdő 
sor utca (hrsz: 35422), Pléh Sándor utca, (hrsz:35159), Csábi Lajos utca 
(hrsz:35096), Dalárda utca (hrsz: 35090/28), Lauday utca (35090/80), Faller 
Jenő utca (hrsz: 35015), Fátyolka út (hrsz:35746/5), Hegedű utca (hrsz: 
30127/24), Gitár utca (hrsz: 30127/3), Nagyszentbenedek utca (46681, 61953), 
Külső Csabai út (hrsz: 46660/2), Csermőke út (hrsz: 60368, 60407/2, 60399,  
60397), Csavar utca (hrsz: 33374), Ómassa utca (hrsz: 38670) vis maior 
pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 28. 600. 000Ft 40 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 42. 900. 000Ft 60 

Források összesen 71. 500. 000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
71.500.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 

 157 



 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                        Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   a Közgyűlés döntését követően azonnal 
 
Polgármester:  A 6. sz. határozati javaslatban foglaltakat (8423 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

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

IV-102/43.645-5/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (8423 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 16. napján a 
rendkívüli időjárás miatt védekezési munkákban résztvevők – Tűzoltóság, MIK 
Zrt., MVK Zrt.,   AVE Miskolc Kft., Miskolci Városgazda Kft., MIHŐ Kft., MIVÍZ 
Kft., Közterület Felügyelet, Miskolci Városi Rendőrség és gazdasági társaságok 
– védekezéshez felhasznált anyagok, védekezésben résztvevők védelmét 
biztosító eszközök és ellátmányuk elszámolására vis maior pályázatot nyújt 
be az Önkormányzati Minisztériumhoz, a felsorolt helyszíneken - Alsó- és 
Felsőhámor, Majláth, Görömböly, Diósgyőr, Pereces és Bükkszentlászló - az 
alábbiak szerint: 

A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 27.000.000Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 63.000.000Ft 70 

Források összesen 90.000.000Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
90,000,000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  
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2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                        Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
Polgármester:  A 7. sz. határozati javaslatban foglaltakat (7613 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

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

 
IV-103/43.645-6/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (7613 azonosító számon benyújtott igény) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 06. napján a 
rendkívüli időjárás miatt védekezési munkákban résztvevők – Miskolci 
Városgazda Kft., MIVÍZ Kft. és gazdasági társaságok – védekezéshez 
felhasznált anyagok, védekezésben résztvevők védelmét biztosító eszközök és 
ellátmányuk elszámolására vis maior pályázatot nyújt be az Önkormányzati 
Minisztériumhoz a felsorolt helyszíneken -  Majláth, Diósgyőr, Pereces és 
Bükkszentlászló - az alábbiak szerint: 
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A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2010. 

év 
% 

Saját forrás 
1.157.0

84Ft
30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 
2.699.8

61Ft
70 

Források összesen 
3.856.9

45Ft
100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
3.856.945.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
 
4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

Polgármester:  A 8. sz. határozati javaslatban foglaltakat (9096 igény 
azonosító számú) teszi fel szavazásra.  

 
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) meghozta a  
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IV-104/43.645-7/2010. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Májusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (9096 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Májusi rendkívüli 
csapadék okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis maior pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. május 18. napján a 
rendkívüli időjárás miatt védekezési munkákban résztvevők – Miskolci 
Városgazda Kft., MVK Zrt., Tűzoltóság, Miskolci Városi Rendőrség, MIVÍZ Kft. 
és gazdasági társaságok – védekezéshez felhasznált anyagok, védekezésben 
résztvevők védelmét biztosító eszközök és ellátmányuk elszámolására vis 
maior pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a felsorolt 
helyszíneken – Fonoda u., Sajó u., Felsőzsolcai körfogalom - az alábbiak 
szerint: 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 3.730.146Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 8.703.674Ft 70 

Források összesen 12.433.820Ft 100 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
12.433.820.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

2.) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

a.) A  bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Az Önkormányzat az ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Tanács felé.  

c.)  Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
3.) A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében a 
„pályázatok önrésze” soron biztosítja. 
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4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követően azonnal 
 

 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat közérdekű kötelezettség-

vállalás szervezésére a tavaszi nagy 
esőzések miatt bekövetkezett belvíz 
káreseményekkel kapcsolatban, a 
belvíz károsultak támogatása, a 
belvízkárok helyreállítása érdekében 

 
Polgármester: Módosító indítványt a napirend tárgyalásakor Lenártek András 
képviselő úr nyújtott be, melyet előterjesztőiként befogadott. Szavazásra teszi 
fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

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

IV-105/43.646/2010. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  2010. évi tavaszi nagy esőzések belvíz károsultjainak 

megsegítése, a belvízkárok helyreállítása érdekében közérdekű 
kötelezettségvállalás szervezése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közérdekű 
kötelezettségvállalás szervezésére a tavaszi nagy esőzések miatt 
bekövetkezett belvíz káreseményekkel kapcsolatban, a belvíz károsultak 
támogatása, a belvízkárok helyreállítása érdekében” tárgyú sürgősségi 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. évi tavaszi nagy esőzések belvíz 
károsultjainak megsegítése és a belvízkárok helyreállítása érdekében 
közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen. A közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezése határozatlan időre történik. 
     
Felelős:                                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Felhívás közzététele a Közgyűlési döntést követően 
 azonnal 

Támogatási összegek elkülönített kezelése, 
megállapodások előkészítése folyamatos 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes befizetésekről, 
juttatásokról a hatályos adójogszabályokban (személyi jövedelemadó, társasági 
adó) foglaltak szerint igazolást állít ki, amely igazolás birtokában a közérdekű 
kötelezettségvállaló az egyes adójogszabályok külön szabályai szerint 
kedvezményben részesülhet. 
      
Felelős:                               Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    folyamatos 
 
3. A 2010. évi tavaszi nagy esőzések belvíz károsultjainak támogatása és a 
belvízkárok helyreállítása közérdekű kötelezettségvállalás céljára beérkezett 
felajánlások felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága dönt. A javaslat elkészítése a 
Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett főosztályainak bevonásával történik. A 
belvíz károsultaknak a támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtaniuk.  
      
Felelős:                               Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Jegyző 
                                              Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő:                             2010. június 30. 
 
4. A Közgyűlés elrendeli az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007 (III.7.) sz. önkormányzati 
rendelet 1. sz. melléklet II. pont Gazdasági Bizottság feladatainak kiegészítését 
az Önkormányzat által szervezett közérdekű kötelezettségvállalásra beérkezett 
felajánlások felhasználására vonatkozó döntési jogosultsággal.  
      
Felelős:                               Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                            2010. június 24. 
 
5. Tájékoztatni kell a közérdekű kötelezettséget vállalókat a támogatások, 
felajánlások felhasználásáról. 
      
Felelős:                               Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
          Főosztály  
 Határidő:                            Gazdasági Bizottság döntését követő 15 napon  
          belül 
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6.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távon 
működtethető vis maior alapot hoz létre, amit a katasztrófa okozta 
magánvagyonban történt károk enyhítésére lehet felhasználni. Ennek 
szervezeti rendszerét, pénzügyi forrásait és eljárásrendjét a következő 
Közgyűlés elé kell beterjeszteni. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi Családvédelmi és    
 Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 Jegyzői Kabinet 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
 Főosztály 
Határidő:  2010. június 24. 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút 

fejlesztése” nagyprojekt során felmerülő 
számla kifizetések engedélyezésének 
egyedi szabályozására, az értékhatárok 
figyelembe vételével 

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

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

IV-106/43.647/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során 

felmerülő számla kifizetések engedélyezésének egyedi 
szabályozása, az értékhatárok figyelembe vételével 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a ,,Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során felmerülő számla kifizetések 
engedélyezésének egyedi szabályozására, az értékhatárok figyelembe 
vételével” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 
 
- „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
      a Projekt során felmerülő számla kifizetések engedélyezésének 

szabályozására, az értékhatárok figyelembe vételére kiadott Utasítást (1. sz. 
melléklet) 

- Miskolc Város Villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás, vonalhosszabbítás 
és kapcsolódó infrastruktúra  Számlázási és számlaigazolási Szabályzatot 
(2. sz. melléklet) 
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- Miskolc Város Villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás, vonalhosszabbítás 
és kapcsolódó infrastruktúra Követelések és Változtatások kezelésének 
Szabályzatát (3. sz. melléklet) 

 
jóváhagyja. 
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Polgármesteri Kabinet 
      Építési, Környezetvédelmi és   
      Városüzemeltetési Főosztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 
Főosztály 

Határidő:      azonnal 
 

12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó „Szállítási 
szerződés villamos járművekre és 
kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 
közbeszerzési új  eljárás 
lefolytatására  

 
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  

IV-107/43.655/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 

kapcsolódó „Szállítási szerződés villamos járművekre és 
kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési új eljárás 
lefolytatása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó „Szállítási 
szerződés villamos járművekre és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 
közbeszerzési új eljárás lefolytatására vonatkozó sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Közbeszerzési 
Döntőbizottság „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 
kapcsolódó „Szállítási szerződés villamos járművekre és kapcsolódó 
szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban D.251/34/2010. 
sz. döntését tudomásul veszi és új eljárás lefolytatását rendeli el.  
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:    közgyűlés döntését követően azonnal 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MVK Zrt. 
vezérigazgatóját új Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. Projekt Igazgatóság 
Közreműködik:    Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     közgyűlés döntését követően azonnal 
 

 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia 

létrehozására 
 
 
Polgármester: Bejelenti, hogy: 
 A Kuratórium elnöke: Oláh Ferenc  
 A Kuratórium tagjai:  Bartha György 
     Balogh Zoltán 
     Sebestyén László 
     Szebeni Péter 
Erről kéri szavazzanak.  
 

A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) a kuratórium 
tagjait megválasztotta.   

Polgármester: Bejelenti, hogy: 
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szemerey Lóránd 
A Felügyelő Bizottság tagjai:  Kiss Roland 
      Dr. Varga László 

 
Erről kéri szavazzanak.  
 

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 6 fő) a felügyelő 
bizottság tagjait 
megválasztotta.   

 
 

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

 
A Közgyűlés 40 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-108/43.656/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Diósgyőri Labdarúgó Akadémia Alapítvány létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Diósgyőri 
Labdarúgó Akadémia létrehozására” című sürgősségi előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozza a „Diósgyőri 
Labdarúgó Akadémia” Alapítványt 2010. június 1. napjától.  
 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 Határidő:   2010. június 1. 
 
2) A Közgyűlés a „Diósgyőri Labdarúgó Akadémia” Alapítvány megvalósulási 
tervét megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Határidő:   azonnal 
 
3) A Közgyűlés a „Diósgyőri Labdarúgó Akadémia” Alapítvány Alapító Okiratát 
jóváhagyja. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   azonnal 
 
4) A Közgyűlés a „Diósgyőri Labdarúgó Akadémia” Alapítvány Kuratóriumába 
az alábbi tagokat megválasztja határozatlan időtartamra. 
 
 A Kuratórium elnöke: Oláh Ferenc  
    
 A Kuratórium tagjai:  Bartha György 
     Balogh Zoltán 
     Sebestyén László 
     Szebeni Péter 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   azonnal 
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5.) A Közgyűlés a „Diósgyőri Labdarúgó Akadémia” Alapítvány Felügyelő 
Bizottságába az alábbi tagokat  megválasztja határozatlan időtartamra: 
 
 A Felügyelő Bizottság elnöke: Szemerey Lóránd 
 A Felügyelő Bizottság tagjai:  Kiss Roland 
       Dr. Varga László 
 
 Felelős:    Polgármester 
 Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:    azonnal 
 
6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Felelős:    Polgármester 
 Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 
Főosztály 

 Határidő:    2010. június 30. 
 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Polgármesteri 
Hivatal komplex rekonstrukciója 
keretében pótlólagosan felmerült 
strukturált hálózat (gyengeáramú 
rendszer) kiépítésével kapcsolatos 
beszerzés előkészítésére 

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

 
 
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem, 15 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-109/43.657/2010. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Miskolci Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója 

keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat 
(gyengeáramú rendszer) kiépítésével kapcsolatos beszerzés 
előkészítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében pótlólagosan felmerült 
strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítésével kapcsolatos beszerzés 
előkészítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Miskolci Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében 
pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítésével 
kapcsolatos beszerzésére vonatkozóan egyedi közbeszerzési eljárási rendet 
alkosson.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési  
    és –   rendezési   Osztály                                                             
Határidő:    2010. június 30. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a beruházás megvalósításához 
szükséges forrás – nettó 90 millió Ft összegben -  az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési  
    és –  rendezési Osztály 
    Miskolci Városfejlesztési Kft.                        
Határidő:    2011. évi költségvetés elfogadása 

 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc, Diósgyőri városrész 

területén kiépítésre kerülő közterületi 
térfelügyeleti kamerás rendszer 
megfigyelési pontjainak kijelölésére 

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

A Közgyűlés 39 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 5 fő) meghozta a  
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IV-110/43.658/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Diósgyőri városrész területén kiépítésre kerülő 

közterületi térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési 
pontjainak kijelölése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú 
Város, Diósgyőri városrész területén kiépítésre kerülő közterületi 
térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési pontjainak kijelölése” című 
sürgősségi előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése közterületi térfelügyeleti kamerás 
rendszer kiépítésére a Miskolc, Diósgyőri városrész területét az 1. sz. melléklet 
szerint kijelöli. 
 
Felelős:                 Polgármester 
Közreműködik:     Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ, 
                                  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő: azonnal 
 
2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - az 1. sz. melléklet szerinti 
területeken - térfigyelő kamerák létesítéséről szóló szerződés aláírására a 
közterületi térfelügyeleti kamerarendszer létesítésére kiírt közbeszerzési eljárás 
nyertesével. 
  
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:   Miskolc Holding Zrt. - Miberszolg Kft. 
                              Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ, 
                              Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
                              Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:              2010. december 31. 

 
 

Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.  
A következő Közgyűlés időpontja:  
 

2010. június  24. 
 

 
Az ülést 23:43 órakor 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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