
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
              KÖZGYŰLÉSE          

 
V-43.089-2/2010. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 24-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, Fodor Zoltán, Dr. Hardonyi András, 
Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, Illyés Miklós, Juga György,  Kobold Tamás, 
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: Doszpoly Orsolya, Fedor Vilmos, Garamvölgyi Attila, 
Dr. Hártó György, Kocsis Levente. 
 
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 27 fő, 
így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.  
 
Polgármester: Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kéri a 
Közgyűlést, hogy döntsön.  
 
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
 



1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Regionális Katasztrófa-és Polgári 
Védelmi Szövetség részére helyiség 
biztosítására 

 
Előterjesztő:    Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Az árvíz tapasztalatai mutatták azt, hogy a szövetség, valamint 
az önkéntes munkavégzés feltételeit javítani kell, az önkéntes munkában részt 
vevőknek pedig egy olyan helyet kell biztosítani, ahol képzésük megoldható.  
 
Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre történő felvételéről.  

 
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 14. sz. házi gyermekorvosi körzet 
megszüntetésére 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Tetemvár alsósor 
támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

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

A Közgyűlés 28 igen, 1 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. szakasz 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Felsőhámori temető, 
Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-
Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és 
útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

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

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 17 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a júniusi rendkívüli csapadék 
okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis 
maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

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

A Közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a FPP területén lévő helyiségbérleti 
szerződéseket érintő módosításra 

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

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

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztése pályázati konstrukció 
keretén belül (KEOP 2010.1.1.1/B) történő 
részvétellel 

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

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

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Fazola Henrik és a Gálffy Ignác 
Térségi Integrált Szakképző Központok 
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
önrész módosítására 

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

A Közgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési 
Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására  

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

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

11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 
lillafüredi ingatlancsoportjának értékesí-
tésére vonatkozó korábbi két döntés 
módosítására és kiegészítésére 

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

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

 
 

12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az „É-D-i villamos 
vonalfejlesztés” projekt megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítéséhez 
támogatási forrás megszerzésére  

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

A Közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 16 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
vállalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési rendelete alapján átmeneti 
támogatás nyújtására 

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

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

 
14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Eötvös József Építőipari, 

Művészeti Szakképző Iskola és a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium alapító 
okiratának módosítására, valamint 
középiskolákban korábban engedé-
lyezett osztályszámok indításának 
módosítására 

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

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

15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Várfürdő Szauna fejlesztésére 
és üzemeltetésére bérleti szerződés 
alapján 

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

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 14 fő) a sürgősségi 
előterjesztést az ülés 
napirendjére felvette. 
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16. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak meg-
választására 

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

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

 
17. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. 

megvásárlásával összefüggő hitel-
intézeti szerződésekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

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

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

 
18. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri FC Kft.-vel 

megkötött támogatási szerződés 
folytatására, valamint a társaság 
üzletrészének eladására vonatkozó 
befektetői ajánlat megtárgyalására 

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

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

 
Polgármester: Bejelenti, hogy az árvíz okozta új helyzet következtében nem 
lehetett megfelelően előkészíteni a Meghívó szerinti 21. napirendet (Javaslat a 
Boldva utcában elhelyezkedő kereskedelmi, gazdasági célra hasznosítható 
ingatlan értékesítésére), így azt visszavonja.  
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További előkészítést igényel a Meghívó szerinti 23. napirend (Javaslat a Búza 
téren elhelyezkedő központi vegyes funkcióval hasznosítható ingatlancsoport 
értékesítésére), ezt szintén visszavonja, és kéri az illetékes kollégákat, hogy 
dolgozzák át az előterjesztést, ezzel együtt az ott lévő rossz állapotú ingatlanok 
átalakításával kapcsolatos elképzeléseket és konkrét intézkedéseket is 
vizsgálják meg.   
Ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés a napirend előtti hozzászólások után a 
zárt ülés nem sürgősséggel felvett napirendjeinek (Javaslat a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, a Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola, a Diósgyőri gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, a 
Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, valamint a Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltésére, 
valamint javaslat szociális fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági 
ügyekben) megtárgyalásával folytassa munkáját. 

 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

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

 
Polgármester: A Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendi javaslata, hogy a 
napirendi javaslatban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat az állattartás 
helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására” című előterjesztést a 
Közgyűlés két fordulóban tárgyalja.  Megadja a szót Dr. Simon Gábor képviselő 
úrnak.  
 
Dr. Simon Gábor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság írásban benyújtotta ügyrendi 
javaslatát, melynek alapja az volt, hogy néhány jogi természetű aggály merült 
fel, amit a bizottsági ülésen nem lehetett megtárgyalni és orvosolni. Az ülés óta 
eltelt idő alatt ezek a jogi aggályok tisztázódtak, az előterjesztő ezzel 
kapcsolatban módosító indítványt készített. A módosító indítvány valamennyi 
felvetődött kérdést kezeli. Jelzi, hogy nincs lehetősége arra, hogy a bizottság 
ügyrendi javaslatát visszavonja, ezért jelzi a Közgyűlésnek, hogy bár erről az 
ügyrendi javaslatról szavazni kell, de az az előterjesztő intézkedése miatt 
okafogyottá vált. 
 
Polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt nyújtott 
be, ezért a bizottság ügyrendi módosító javaslatát nem támogatja.  
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

 
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem, 9 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 15 fő) a Bizottság 
javaslatát elutasította. 

 
Polgármester: A Gazdasági Bizottság ügyrendi javaslata, hogy a Meghívó 
szerinti 20. napirendként szereplő „Javaslat a Miskolc, Városház tér 3. sz. alatti 
ingatlan értékesítésére” című előterjesztést a Közgyűlés két fordulóban 
tárgyalja. Nem támogatja a javaslatot. 
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Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 
A Közgyűlés 11 igen, 21 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 

 
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 javaslatra és a napirendre tűzött sürgősségi 
előterjesztésekre is. 

 
Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint 
állapította meg: 

 
 
1. Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló – 
többször módosított – 40/2006. (XII.6.) sz. rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és 
azok igénybevételéről szóló, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletek megalkotására 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
3.  Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
és a használati díjakról szóló – többször módosított – 35/1997. (VII.1.) sz. 
rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 
  
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
5. Javaslat a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések 
meghozatalára 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
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6. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló – többször módosított – 31/2004. 
(IX.29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére és Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a járművel történő várakozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
7. Javaslat az Önkormányzat elismerésének alapításáról és adományozásuk 
szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) számú rendelet módosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
8. Javaslat a Vasgyári Piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjainak 
adományozására 

 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
10.  Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
11. Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezésére 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
12.  Javaslat a Martin Kertváros Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló 
szerződés megkötésére 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
13. Javaslat az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő 
tagságról való lemondásra 
 
Előterjesztő:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
14. Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési 
határozat felülvizsgálatára és általános iskola névváltoztatására 
 
Előterjesztő:   Fedor Vilmos alpolgármester 
 
15. Javaslat pályázat kiírására az Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Szervezet magasabb vezetői álláshelyére történő kiírásra  
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
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16. Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítására 
 
Előterjesztő:   Káli Sándor polgármester 
 
17. Javaslat a Miskolci Piac Zrt. vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottság 
tagjának jelölésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
18. Javaslat egyes civil és társadalmi szervezetek részére helyiség 
biztosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
19. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy 
társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai 
munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására (II. forduló) 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
20. Javaslat a Miskolc, Városház tér 3. szám alatti ingatlan értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
21. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
22. Javaslat az ÉMOP 3.1.2/C/2009. megyei jogú városok integrált 
rehabilitációja keretében benyújtandó „Miskolctapolca városrész integrált 
közterület-fejlesztése” című pályázat Előzetes Akcióterületi Tervére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
23. Beszámoló a Miskolci Városi Lakossági Kártya kedvezményrendszer 
működtetéséről 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
24. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2006-2010. évre szóló 
Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról 
 

Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
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25. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az Önkormányzat 
2009. évi környezetvédelmi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Fedor Vilmos alpolgármester 
 
26. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévi 
működéséről 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
27. Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, a 
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, a Diósgyőri gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet, a Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, valamint a 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
28. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1. Javaslat a Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség részére 
helyiség biztosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
2. Javaslat a 14. sz. házi gyermekorvosi körzet megszüntetésére 
 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
3. Javaslat a Miskolc, Tetemvár alsósor támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, 
vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 
   
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
4. Javaslat Miskolc, Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. 
szakasz tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
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5. Javaslat a Miskolc, Felsőhámori temető, Pacsirta u. 58., Tapolcai u., 
Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
6. Javaslat a júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet kapcsán 
benyújtandó vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítására 
 
Előterjesztők: Káli Sándorv polgármester 
 
7. Javaslat a FPP területén lévő helyiségbérleti szerződéseket érintő 
módosításra 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
8. Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP 2010.1.1.1/B) 
történő részvétellel 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
9. Javaslat a Fazola Henrik és Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző 
Központok infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó önrész módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
10. Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 
Megállapodása módosítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
11. Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjának 
értékesítésére vonatkozó korábbi két döntés módosítására és kiegészítésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
12. Javaslat az „É-D-i villamos vonalfejlesztés” projekt megvalósítási tanulmány 
elkészítéséhez támogatási forrás megszerzésére 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
13. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési rendelete alapján átmeneti támogatás nyújtására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
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14. Javaslat az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosítására, valamint középiskolákban korábban engedélyezett 
osztályszámok indításának módosítására 
   
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
15. Javaslat a Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére bérleti 
szerződés alapján 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítványok: 
 
16. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
 
Előterjesztő: Dr. Mihalecz Péter jegyző 
 
17. Javaslat a MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő 
hitelintézeti szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
18. Javaslat a Diósgyőri FC Kft.-vel megkötött támogatási szerződés 
folytatására, valamint a társaság üzletrészének eladására vonatkozó befektetői 
ajánlat megtárgyalására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt több sajnálatos tényről 
tájékoztatja a testületet.  
 
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után 53. éves korában elhunyt 
Puskár Tibor, a Észak-Magyarország és a Borsod Online újságírója. Puskár 
Tibor hosszú esztendők óta volt tagja az Észak-Magyarország szerkesztőségi 
kollektívájának. 
Ebben az évben, a szabad magyar sajtó napján munkatársai  szavazatai 
alapján érdemelte ki „Az év újságírója” kitüntető címet. Szakterületei a 
rendőrségi, bírósági ügyek és a havária események voltak. Oknyomozói 
türelemmel és kitartással járt után a bűneseteknek, a valóságot hűen tükröző, 
élményszerű írásai kedveltek voltak az újság és a hírportál olvasói körében. 
 
Dr.Furmann Imréről, haláláról már az elmúlt Közgyűlésen is megemlékeztek. 
1951-ben született Nyékládházán. 1970-74 között adminisztratív munkakörben 
dolgozott. Egyetemi évei alatt a Glosszátor című havilap felelős szerkesztője 
volt. 1979-1986 között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Főügyészség 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport Ügyésze volt. 1987-től vett részt az MDF 
tevékenységében, alapító tag. 1990-1992 az MDF országos alelnöke volt. 
1992-től a Liverális Fórum Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1994-től a 
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Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda igazgatója 
volt. Első versei a Napjaink című folyóiratban jelentek meg. Szerepelt a 
Miskolcon 1983-ban megjelent Nyílt levél és az 1986-ban napvilágot látott 
Három hangon című antológiában. Első önálló verseskötete Lendülettel címmel 
1988-ban jelent meg. Átutazóban címmel válogatott publikációi jelentek meg 
1992-ben. 2005-ben három verseskötetet is kiadott Fegyverszünet, Szoba 
kiadó és Visszaszámlálás címmel. Közben számtalan hozzászólása, közéleti 
írása jelent meg különböző országos heti-és napilapokban. Tevékenyen részt 
vett Miskolc kulturális és irodalmi életében. 2010-ben Miskolc város Szabó 
Lőrinc díját kapta.   
 
Kéri, néma felállással emlékezzenek az elhunytakra. 
 

(Megemlékezés után) 
 

Polgármester: A Közgyűlés májusi ülésén a FIDESZ frakció javasolta, hogy a 
júniusi közgyűlésre készüljön beszámoló az árvízi védekezésről, menetéről, 
költségeiről, azok esetleges megtérüléséről. A Védelmi Bizottság munkájáról, 
valamint a bekövetkezett károk nagyságáról.  
 
Mielőtt erről tájékoztatná a Közgyűlést elmondja, hogy a Független Rendőr 
Szakszervezettől Pongó Géza főtitkár köszönő levelet juttatott el hozzá, mely 
így szól: T. Polgármester Úr! Engedje meg, hogy rendőri társadalom és a 
független rendőr szakszervezet nevében köszönetemet fejezzem ki a 
Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a helybéli lakosság egészének azért az 
alázatos és erőn felüli segítségért, amit az árvízi védekezésre vezényelt 
kollégáink ellátásának jobbításához nyújtottak. Tájékoztatja a polgármestert, 
hogy csatlakozva Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kezdeményezéséhez 
felhívással fordult a Független Rendőr Szakszervezet valamennyi 
tisztségviselőjéhez annak érdekében, hogy mozgósítsák tagságukat természeti 
katasztrófával sújtott lakosság megsegítésére adományok felajánlására és 
gyűjtésére, amit a rendőrség gazdasági ellátó igazgatóságának segítségével 
kívánnak eljuttatni a bajba jutottakhoz.”  
 
Elmondja, hogy nagyon sok olyan felajánlás érkezett hozzánk, amiben sokan 
támogatták városunkat. Erre később visszatér. 
 

Tájékoztató a Miskolcon kialakult árvízi helyzetről 
 
 
I. Kialakult helyzet és tett intézkedések 
 
2010. május-június hónapokban a Szinva és Sajó vízgyűjtő területén lehullott 
rendkívül nagy mennyiségű csapadék áradásokat okozott Miskolc város és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos településének vízfolyásain. A Sajón 
legnagyobb vízszintet meghaladó árhullám vonult le, ennek hatása, valamint a 
Szinva-torkolat visszaduzzadása és a Bódván történő gátszakadásoknak a régi 
Sajó-mederben történő megjelenése a Csorba-tó környékének vízzel való 
feltöltődését okozta. 
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2010. júniusában Miskolcon előbb a Szinva, majd a Sajó áradása okozott 
problémát, így a védekezés is két területen zajlott, a Szinva-patakon Lillafüred 
és Dél-kilián között, valamint a város keleti részén a Fonoda, Sajó, Hernád 
utcák, valamint a nagyáruházak környékén, később az M30-as autópályánál. 
 
A Kormány 186/2010 (VI. 2.) rendeletével kihirdette az árvízi és belvízi 
veszélyhelyzetet Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére. 
A veszélyhelyzetet az 196/2010. (VI. 17.) Korm. rendeletével megszüntette. 
 
 
A Szinva-patak hirtelen emelkedése az elmúlt hónaphoz hasonlóan elsősorban 
Miskolc-Felsőhámor, Alsóhámor, Lillafüred, Diósgyőr és Kilián városrészekben 
okozott problémát, több utcát elöntéssel veszélyeztetett. A legkritikusabb 
helyzet az alsóhámori Molnár Csárdánál, a Köztársaság, Blaha, Tokaji Ferenc 
utcákon alakult ki, az érintett területeken homokzsákok kerültek kihelyezésre, 
az utcákat részlegesen le kellett zárni. A korábbi tapasztalatok alapján a város 
több pontján homokdepóniák kialakítását láttuk szükségesnek. A Dél-kiliáni 
városrészben a központi depónia helyeként az Otthon Étterem előtti teret 
jelöltük ki. Az anyagok készletezése és utánpótlása a területen folyamatosan 
történt. 
A Szinva felső folyás erős sodrása Alsóhámor térségében kikezdte a partfalat, 
melynek a bevédésére kő és betonelemek felhasználásával védekeztünk. 
 
A Sajó utcára még a Sajó folyó vízszintemelkedése előtt homokzsákokat 
szállítottunk ki, melyek a Sajó vízszintemelkedésének függvényében 
rendelkezésre álltak. Június 2-án éjszaka a Tűzoltóság az Auchan áruház 
mögött is megkezdte a homokzsákos védekezést. Megelőző intézkedésként a 
Fonoda úti Szinva-hídnál be kellett védeni a Szinva torkolatot, a Zöld Nyíl 
villamos projekt betontámjai segítségével le kellett terhelni a hidat. A régi Sajó-
Bódva öblözet feltöltődése miatt a Sajó utcán kívül védekezés vált szükségessé 
a Zsolcai kapu, Hernád és Boldva, utcákon, továbbá a Csorba-telepi gázátadó 
bevédése megtörtént. 
A vízszint további emelkedésével Miskolc keleti részén az Auchan, Decathlon 
áruházak bevédése vált szükségessé.  
Az Auchan áruház környékén a felsőbb szakaszon történt gátszakadások 
következtében jelent meg a víz, feltöltve a Sajó-gát és az arnóti műút közötti 
területet. A gátszakadás miatt a várható vízszint előrejelzése nem lehetséges, 
így a védekezés a felsőzsolcai és az arnóti körforgalom között, valamint az 
M30-as autópálya lehajtójánál folyamatos volt. A felsőzsolcai és arnóti 
körforgalom elöntéssel veszélyeztetett területén a Közútkezelő végezte a 
védekezési munkálatokat. A védvonalak kiépítése, megerősítése mellett a régi 
Kis-Sajó mederben érkező víz ellen a Csorba-telepi tó környékén található 
utcákban is folyt a homokzsákos védekezés.  
A régi felsőzsolcai bekötőúton lévő híd leomlása a MIVÍZ egyik fővezetékét is 
eltörte, a hiba elhárításához búvárok segítségét kellett igénybe vennünk. 
 
A nagy mennyiségű csapadék okozta földmozgások és suvadások 
lakóépületeket és műtárgyakat veszélyeztettek, Bükkszentlászló és Pereces 
térségében több lakóházat megtámasztással tettek biztonságossá. A lakossági 
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bejelentések alapján folyamatosan zajlott a lakóépületek felmérése a 
Polgármesteri Hivatal és statikusok segítségével. 
A terhelt vízrendszer erős sodrása több helyen a partfalak kikezdéséhez 
vezetett, melynek bevédésére – az elmúlt havi védekezéshez hasonlóan – kő, 
betontám és a Zöld Nyíl projekt villamospálya felújításából származó anyagai 
kerültek felhasználásra.  
 
A karsztrendszeren kialakult nagy nyomás miatt a Szinva-forrást a MIVÍZ Kft. 
leállította, az önkormányzat vízkorlátozást rendelt el. A napi 4000 m3 vízhiány 
pótlására lajtoskocsik és palackozott víz osztása segítette a lakosság ellátását 
Alsó- és Felsőhámor, valamint Lillafüred térségében. A Fővárosi Vízművek 
víztisztító és csomagoló berendezése a MIVÍZ József Attila utcai telephelyén 
végezte a zacskós víz előállítását, 3 vállalat lajtoskocsikat ajánlott fel a MIVÍZ 
részére. A vízkorlátozás életbe léptetésével a vezetékes vízrendszer 
működőképességét biztosítani tudtuk. 
 
Az elöntött területeken az energiaellátás szakaszolása vált szükségessé, a 
visszakapcsolás a helyzet alakulásának függvényében, valamint az épületeken 
belüli átvezetékeléseket követően folyamatosan történt. A Miskolc Holding 
tagvállalatai folyamatosan biztosították a közművek helyreállítását és a 
regionális rendszerek folyamatos üzemét. 
 
Miskolc város megtöltött homokzsákokkal, később szállítással, zacskós vízzel, 
anyagokkal, munkaerővel nyújtott segítséget a környező településeknek. 
 
Miskolc területén összesen 9 főnek kellett elhagynia otthonát, a lakók jelenleg is 
a MIK Zrt. önkormányzati lakásaiban tartózkodnak. 
 
 
II. Védekezésben részt vevők 
 
A Polgármesteri Hivatalban, a Miskolc Holdingnál és tagvállalatainál ügyeletet 
állítottunk fel. Az Önkormányzat részéről Balogh Gábor urat, a 
Városüzemeltetési Osztály munkatársát bíztam meg, hogy polgármesteri 
biztosként irányítsa a védekezési munkálatokat. 
 
Az érintett szakaszokon figyelőszolgálat működött, az ÉKÖVÍZIG Miskolci 
Szakaszmérnökségével folyamatos volt a kapcsolattartás.  
 
A károk elhárításában elsősorban a Polgármesteri Hivatal, a Városgazda 
Nonprofit Kft., a Miskolc Holding tagvállalatai, Miskolc MJV Tűzoltósága, a B.-
A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolc Városi 
Rendőrkapitányság, Magyar Honvédség, ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete, 
Közterület-felügyelet, Városőrség, Polgárőrség, Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei 
Szervezete, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ÉKÖVÍZIG, Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium, Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc 
szakemberei, munkatársai, önkéntesei vettek részt, naponta mintegy 300-400 
fő. 
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A védekezéshez szükséges anyagok folyamatos utánpótlásáról a Városgazda 
Nonprofit Kft. gondoskodott. A megalakított polgári védelmi szervezetek és a 
Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság erőihez több száz önkéntes 
csatlakozott. A Tűzoltóság és a Városgazda Kft. lakossági bejelentések alapján 
folyamatosan végezte a homokzsákok töltését, szállítását és kihelyezését.  
 
A miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség megerősített állománnyal működött, a 
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságról érkezett kollégák mellett illetékességi 
területükön az ország minden részéről ide vezényelt polgári védelmi 
szakemberek segítették a védekezést. 
 
A városi operatív törzs a rendvédelmi szervek képviselőivel, a Polgármesteri 
Hivatal érintett főosztály- és osztályvezetőivel, ügyintézőivel, a Miskolc Holding 
tagvállalatainak képviselőivel, a társzervek megbízottjaival és önkormányzati 
képviselőkkel együtt naponta ülésezett. 
 
 
III. Kitelepítés-befogadás 
 
A Felsőzsolcán kialakult rendkívül súlyos árvízhelyzet következtében a 
településről mintegy 1500 ember kényszerült elhagyni otthonát. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdés 
felhatalmazása alapján, figyelemmel a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) 
bekezdés c.) pontjára elrendeltem a Felsőzsolca város által kitelepített lakosság 
Miskolc Megyei Jogú Város általi befogadását. A koordinálással dr. Kormos 
Vilmos főosztályvezető urat bíztam meg. A miskolci oktatási és sport 
intézményeket a felsőzsolcai lakosság befogadásra előkészítettük, amelyek 
folyamatosan fogadták a kitelepítetteket, valamint a rendőrség és a honvédség 
pihenő állományát.  
A kitelepítettek közül 200 fő a Vörösmarty Általános Iskolában, 400 fő a Miskolc 
Városi Szabadidőközpontban (Generali Aréna), 70 fő a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában, 150 fő az Avastetői Általános Iskolában került 
elhelyezésre. A Vörösmarty Általános Iskolában az oktatás szünetelt. 
 
A befogadóhelyeken a katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgárőrség, 
városőrség, közterület-felügyelet, Országos Mentőszolgálat, Magyar 
Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és több 
önkéntes (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, szociális munkások, stb.) segítette 
a kitelepített lakosság elhelyezését, regisztrálását és ellátását. A kitelepített 
lakosok közül 75 fő a miskolci árvíz helyreállítási munkáiban aktívan 
közreműködött. 
 
A befogadóhelyeken tartózkodók folyamatosan tértek vissza otthonaikba. 53 
felsőzsolcai lakos elhelyezését a felsőzsolcai önkormányzat az árvíz által csak 
kis mértékben érintett általános iskolában biztosította a fertőtlenítés befejezése 
után.  
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IV. A védekezés és helyreállítás előzetesen becsült költségei 
 
A májusi, árvíz miatt szükségessé vált védekezéssel kapcsolatos vis maior 
pályázat lezárult, az Önkormányzat összesen 112.930.240 Ft támogatást 
igényelt a költségvetésből. A helyreállítás költsége 687.417.769 Ft, a pályázati 
dokumentáció benyújtása folyamatban van.  
 
A júniusi vis maior támogatások igénybejelentése megtörtént. A károk 
helyreállításának becsült költsége 119 MFt (régi felsőzsolcai út híd 
helyreállítása, rézsű suvadások helyreállítása az 1/A végállomásnál, a Rigó, 
Tatárárok és Kiss Ernő utcákon, Erzsébet sétányon található medertámfal 
beszakadásának helyreállítása, Pecérvölgy-Előhegy utcákon övárok tisztítása, 
szelvény helyreállítás, zártszelvény átmosása, kisvasúti töltés melletti árok 
tisztítása, továbbá a Pecérvölgy, Felsőzsolcai, Sajó és Hernád utcák 
helyreállítása). 
 
A lakossági károk felmérése folyamatban van. A megsérült lakóépületek 
tulajdonosai személyesen vagy telefonon tehették meg bejelentéseiket az 
Önkormányzat felé az épületkárokkal kapcsolatban, melyeket továbbítottunk a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság felé. Továbbra is problémát 
jelent, hogy a nem önkormányzati ingatlanokban keletkezett károk alanyai az 
önkormányzattól várják helyzetük normalizálását. 
 
Az önkormányzat által a károk helyreállítására nyitott alszámlára 2010. június 
23-ig 7.763.545 Ft, a belvízkárosultak megsegítésére nyitott alszámlára 
4.722.900 Ft befizetés érkezett. 
 
 
Kérem, hogy az árvízi tragédia kapcsán emlékezzünk Kucsma Gáborra, az 
MVK Zrt. Járműjavító részlegének üzemvezetőjére, illetve Kerekes Tamás 
Miskolc Pacsirta utcai lakosra, akik sajnálatos módon életüket vesztették.  
  
Polgármester: Napirend előtt szólásra jelentkezett képviselőtársainak adja 
meg a szót.  
 
Lenártek András: A Sajó három héttel ezelőtti évszázados rekordokat 
döntögető árvize kapcsán Miskolc városának van mit tennie, ideértve a 
következtetések levonását illetően is. Az árvízvédelmi szakaszok a területünkre 
esnek, a miskolci ingatlanok súlyos károkat szenvedtek, a környező 
településeket katasztrofális helyzet sújtotta. Minden településen minden 
fórumon vizsgálatok indulnak a tekintetben, hogy az árvízi megelőző 
intézkedések megfelelőek voltak-e. Nem kerülheti meg a városvezetés azt a 
kérdést sem, hogy a bevásárlóközpontok építési engedélyeztetése kapcsán 
minden rendben volt-e. Álláspontja szerint e tekintetben a következtetések 
levonása mellett a felelősség kérdését is meg kell állapítani. Egy felsőzsolcai 
lakos rendelkezésére bocsátott egy dokumentumot, egy építési engedélyt, amit 
erre az ártérre adtak ki, a benzinkút és az Auchan áruház környékére. 
Kiadásának dátuma 2010. június 9. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy árvíz 
június 4-én és 5-én történt, és kéri polgármester urat, hogy azonnali vizsgálatot 
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rendeljen el az ügyben, vonják le a következtetéseket, ha lehetséges vonják 
vissza az építési engedélyt.  
 
Polgármester: Emlékezteti képviselő urat az engedélyek kiadásának a 
rendjére. Hangsúlyozza, hogy az építési engedélyek kiadásához szakhatósági 
engedélyek szükségesek és a szakhatósági engedélyek megléte esetén az 
önkormányzatnak nem áll módjában megtagadni az építési engedély kiadását. 
A széles közvéleményt is tájékoztatja arról, hogy az Auchan engedélyeztetése 
kapcsán a helyi vízügyi szakhatóság az engedélyt nem adta meg, felettes 
szerve a fővárosi szakhatóság bocsátotta azt ki, ezt követően adta ki Miskolc 
Város szakhatósága az engedélyt, ami törvény által előírt kötelezettsége, nem 
tehetett mást. Kivizsgáltatja ezt az ügyet is, de az eddigi vizsgálatok is azt 
igazolták, hogy semmilyen jogszerűtlen lépést nem követett el az 
önkormányzat. Sebestyén Lászlónak adja meg a szót. 
 
Sebestyén László: Felhívja a széles közvélemény figyelmét „A Diósgyőr 
történetéhez” című könyvre, melyet Boros Árpád írt a diósgyőri kohászatról, 
mely 240 éves lenne. Ezúton is megköszöni a szerzőnek, hogy eljuttatta művét 
hozzá. A 77 éves írónak jó erőt és egészséget kíván. A szerző mellékelt a 
könyvéhez a Képviselő részére egy levelet, melyben kéréseket fogalmazott 
meg, melyek a kohászat esetleges további sorsával kapcsolatosak. A képviselő 
ígéretet tett Boross úrnak, hogy kéréseinek megpróbál eleget tenni.  
 
Polgármester: Személyesen vett részt a könyv bemutatóján, tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy a szerző régi diósgyőri lakos, akinek nem ez az első kötete 
ebben a műfajban, a megjelent mű nagyon fontos. Megadja a szót Juga 
Györgynek. 
 
Juga György: Visszatérve az ártérre kiadott építési engedélyre néhány 
körülményre szeretné felhívni a figyelmet. Az ügyirat szerint a kérelem 
beérkezett 2010. április 8-án, az ügyintézési határidő leteltének napja 2010. 
szeptember 1-je volt. Álláspontja szerint a két időpont között még egy kis idő 
rendelkezésre állt volna mérlegelni a lehetőségeket. Emlékeztette a Közgyűlést 
a Szent István tér melletti szálloda építésére, amikor – álláspontja szerint- az 
önkormányzat fél évig húzta az építési engedélyek kiadását, majd pedig a város 
egyik alpolgármestere támadta meg az építési engedélyt. Úgy véli, hogy az 
önkormányzat egyéb ügyekben megtalálta a módját annak, hogy alaposan 
eljárva, körültekintően mérlegeljen. Jelen esetben is mérlegelnie kellett volna 
egy árvíz után 5 nappal kiad-e egy építési engedélyt, mert álláspontja szerint 
lehet, hogy ez jogszerű, de nem ízléses. Nehezményezi, hogy a városvezetés 
nem enged a lakosságnak beleszólást az építési kérdésekbe. Megemlíti a 
Minapban olvasott hírt, melyben felszólították a miskolciakat, a diósgyőrieket, 
hogy tervezzenek teret a lebontott Pálos területére. Tudomással bír azonban  
egy tervezői szerződésről, ami ennek a területek a megtervezéséről szól, és 
mind a szerződéskötés időpontja, mind pedig a terv leszállítási időpontja  
korábbi keltezésű, mint az újságban szereplő felhívás időpontja. Álláspontja 
szerint ez nem volt korrekt lépés az önkormányzat részéről, és érdemes lenne 
valóban bevonni a miskolciakat a hasonló fejlesztésekbe. Megemlíti, hogy mivel 
a villamos projekt diósgyőri pályaszakaszának, belvárosnak a tervei is 
elkészültek, elengedhetetlennek tartja, hogy a lakosság széles köre által ezek 
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megismerésre kerüljenek. Emlékezteti a Közgyűlést, hogy a Malomszög utca 
esetére, ahol az építkezések megkezdésekor óriási lakossági tiltakozás indult 
meg, több száz fős fórumon nagyon heves ellenérzéseket váltottak ki ezek a 
beruházások, különösen azért mert a miskolciak úgy érezték, hogy nem 
tájékoztatták őket megfelelően. Kéri Polgármester urat, hogy a villamos projekt 
kapcsán haladéktalanul tegye meg a városvezetés a lakossági egyeztetéseket 
az építkezések megkezdése előtt.  
 
Polgármester: Köszöni az észrevételeket, és megadja a szót Dr. Kovács 
Lászlónak. 
 
Dr. Kovács László: A KDNP frakció nevében tájékoztat két kezdeményezésről. 
Az egyik a június 17-én létrejött Mivéd nevű szervezet, a másik egyéni 
képviselői kezdeményezésre történt szintén Felsőhámorban, az iskolában, 
illetve az Ady Endre Művelődési Házban. A helyreállítási munkák kapcsán 
fogalmazódott meg az az igény, hogy a Szinva ill. Garadna mederrendezése, 
az árvízi helyreállítással kapcsolatos munkák kapcsán ne levelezés útján 
történjen egyeztetés. Javasolja, hogy az Északerdő Zrt, az Önkormányzat, a 
Bükki Nemzeti Park, valamint a Környezetvédelmi Felügyelőség 
összehangoltan, személyes megbeszélések, egyeztetések útján döntsön a 
kotrásról, szabályozásról. 
 
Polgármester: Reagálva a felvetettekre tájékoztatja Képviselő urat, hogy a 
miskolci árvízvédelmi szervezetről, önkéntes egyesület létrehozásáról még lesz 
szó, egyebekben kollégái azon dolgoznak, hogy a különböző szervek 
kezelésben lévő területekről, azok helyreállításáról egységes álláspont 
születhessen. A közös egyeztetésre – melyen egy konkrét ügyben jelen van 
valamennyi érintett szakember - már van korábbi kedvező tapasztalat, de 
álláspontja szerint törvényi változtatásokra is szükség van. Néhány eset - az 
érdekek ütközése miatt – egyértelmű, kemény döntést igényel. Ilyen pl. a 
Szinva-meder kialakítása, ami a Hámori tó helyzetét is nagyban befolyásolja.  
 
Kovács Józsefné: Napirend előtti hozzászólásában a hulladékgazdálkodási és 
hulladék kezelési közszolgáltatói díj megállapításáról szólt. A 2010. évi 
díjemelés mértékét a Közgyűlés fogadta el, változatlanul túlzott mértékűnek 
tartja a 16 %-os emelést, megemlítve, hogy azt a miskolci lakosság nagyobb 
hányada is elutasítja.  15.000 aláírással egy petíció került benyújtásra, melyre 
Orosz Lajos alpolgármester úr válaszolt, válaszában kitért a 
hulladékgazdálkodás működésére, fenntartására, fedezetek előteremtésére. 
2009. évben a 2010. évre vonatkozóan 16 %-os emelést irányzott elő, ebből 11 
% a jövőbeni fejlesztés, rekultiváció rendezése, fejlesztés tartaléka, 5 %-os 
emelés a működéshez szükséges mindenkori KSH árindex értéke. A 
közszolgáltató AVE 2026-ig, tehát 17 évre vállal szerződéses kötelezettséget 
arra, hogy többek között a hejőpapi depót üzemelteti. A rekultiváció és az 
utógondozás a depó lezárása utáni értéke mintegy 9.491.000,-Ft/év. Ez 
magyarázza a döntést, hogy 11 %-os áremelés biztosítja a nevezett összeget. 
Problémát – álláspontja szerint – az jelent, hogy a 11 %-os áremelés minden 
évben bázisként fog szolgálni a mindenkori kötelező KSH árindexen felül. 
Kérdezi, hogy a közszolgáltatói szerződés megszűnése esetén az addig 
beszedett ún. fejlesztési alap kinek a bankszámláján képződik majd, mi lesz a 
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további sorsa. Véleménye szerint arra sincs biztosíték, hogy a szerződésben 
meghatározott 17 év alatt az AVE lesz a közszolgáltató, illetve hogy ezen 
időszak alatt a környezetvédelmi biztosítékok még időszerűek lesznek.  
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosok 
közös hulladékgyűjtése kacsán vitatható az ún. háztartási hulladék fogalma is. 
A hulladékszállítás díja minden ingatlankezelőnek a legmagasabb költségű 
díjtétele, amelyet egyre nehezebb beszedni, a behajthatóság érdekében 
létrejött törvények nem érvényesíthetők. Nem világos, hogy miért szükséges 17 
év távlatában gondolkodni és előre beszedni azon összegeket, amelyek ezen 
időn túl kerülnek felhasználásra. Nehezményezi, hogy a 2002-ben létrejött ISPA 
projekt, Hulladékgazdálkodási Program nem lett tudatosítva a lakossággal, nem 
mérhették fel, hogy ez a program milyen fizetési kötelezettséggel jár majd. 
Összefoglalásképpen jelzi, hogy a jogszabályi háttér nem ad lehetőséget arra, 
hogy a lakosság által képződött szemétszállítási díj számlázása konkrét mérés 
hiányában lakossági egyedi szerződéseken alapuljon. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy jövő héten 
mind a petíciót átadó személyekkel, mind pedig az AVE képviselőivel további 
egyeztetéseket folytatnak a felvetett problémákról. Reméli, hogy még a nyári 
szünetben sikerül megoldást találniuk azokra a problémákra, amik 
megnehezítik a közös képviselők tevékenységét, figyelemmel az AVE Kft. 
gazdaságos fenntartható tevékenységére is.  
 
Bartha György: Az árvízi helyzet kapcsán egy-két adatról tájékoztatja a 
Közgyűlést. Miskolcon 5500 rendőr és vámos volt elhelyezve, több napon át 
általános iskolákban, középiskolákban és a Jégcsarnokban. A kitelepítettek 
több településről, Bőcsről, Felsőzsolcáról, Ócsanálosról érkeztek Miskolcra. A 
hírekkel ellentétben nagy károkat nem okoztak. A védekezés nagyságát 
mutatja, hogy több százezer homokzsákot töltöttek meg, ebből a Városgazda 
egyedül 103 ezret, több ezer tonna homok lett kiszállítva, nem csak Miskolcra, 
hanem Felsőzsolcára, Sajóecsegre. Megemlíti, hogy a Szinva medernél történő 
védekezés során a villamospályából származó betonágyazat lett odaszállítva, 
valamelyik felelőtlen állampolgár azonban feljelentette az önkormányzatot, hogy 
környezetszennyező anyagot tesz a Szinvába Ez a magatartás elutasítandó. A 
magyar kormányhoz be vannak nyújtva a vis maior pályázataink, kéri a 
képviselőket járjanak el a kormánynál, illetve a minisztériumoknál, hogy Miskolc 
megkapja ezeket az összegeket. Külön megköszöni Leskó György úr 
segítségét. 
 
Polgármester: A tegnapi Szalamanderen megköszönte az egyetemisták 
segítségét. Külön köszöni a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokság, 
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, ezen belül Váradi Gábor és 
Lakatos Ernő önfeláldozó munkáját.  
Megadja a szót Dr. Hardonyi András képviselő úrnak.  
  
Dr. Hardonyi András: Az árvíz kapcsán megjegyzi, hogy a három hullámban 
jelentkező árvíz Kovács László, Bartha György és saját választó körzetében 
okozta a legnagyobb károkat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen károkat 
okozott a felszíni csapadékvíz, a hegyi utakon keresztül hömpölygött a víz 
egészen a Szervezet utca magasságától, a másik oldalon a Papírgyár 
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magasságában a Sas utca környékén. Kéri, hogy rövid időn belül készüljön egy 
intézkedési terv, mely ezeken a területeken az árkoknak a rendbetételét fogja 
megoldani, hiszen álláspontja szerint az árkok helyzetével nem foglalkozunk 
kellőképpen. Sok helyen az átjárók miatt még le is szűkül az árok, és ez komoly 
vízelfolyási gondokat jelent. Az árkok tisztán tartása a legfontosabb feladat, 
Rogosz Sándornétól kérdezi, hogy a Blaha Lujza és Csavar utca bekerültek-e a 
vis maior keretbe. Kéri, hogy addig míg az útépítés bekövetezik, addig ezt a két 
utcát hozzák használható állapotba, hiszen jelenleg ezeken az utakon csak 
gyalog lehet közlekedni. Bartha György képviselőtársához csatlakozva előadja, 
és nehezményezi, hogy a Pálma utcai kotrás során egy rendőrségi autóból 
kiszállva számon kérték, hogy kik szennyezik itt a Szinvát.  
 
Polgármester: Megemlíti, hogy más képviselők körzetében is súlyos gondokat 
okozott az árvíz, Riba Istvánné, illetve Bazin Géza körzetére gondolt 
elsősorban.  Pontosítja, hogy az aszfaltos utaknál: Berekalja, Ómassa, 
Bükkszentlászló, Pereces, zúzalékos utaknál: Komlóstető, Berekalja, Pereces, 
Tapolca, vízi létesítményeknél, mederkotrásnál a helyreállítás folyamatban van. 
A gyorsított közbeszerzés olyan szintre jutott, hogy Szinva kotrás elindulhat, 
Pereces pataknak szintén szükséges a mederkotrása, mederburkolatnál 
Bükkszentlászlónál van megoldandó probléma, mederburkolatos és súvadásos 
feladatok a Szinvánál, mederburkolat Perecesen, partfal, illetve támfal a Szent 
Anna temetőnél, de ugyanez vonatkozik a Tetemvárra, Hámori temetőre, a 
Pacsirta utcára, Tapolcai úti rézsűre és a Bábonyibércre.  Megadja a szót Dr. 
Simon Gábor úrnak.  
 
Dr. Simon Gábor: Több pályázatot nyújt be a város vis maior káresemények 
elhárítására. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az árvízzel szorosan összefüggő 
probléma a városban a kiépítetlen csapadékvíz elvezető rendszer, annak 
esetleges továbbfejlesztése. Előző közgyűlésen kérte polgármester urat, hogy 
választókerületében, a Győri kapuban a már elindult csapadékvíz elvezetési 
projekt minél hamarabb kézzelfogható kivitelezés stádiumába kerüljön. Köszöni 
polgármester úr és Rogosz Sándorné ezzel kapcsolatos intézkedését. A város 
által benyújtott pályázat támogatásra érdemesült. Az NFÜ honlapján megjelent 
az a döntés, melyet a város még hivatalosan nem kapott meg, ezt követően a 
támogatási szerződés megkötésre kerülhet. Információi szerint a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása és elkészítése megindult. A támogatás intenzitása 90 %-ot 
tesz ki, Miskolc városának a 10 %-os önrészt kell biztosítania, amiről a 
közgyűlés már döntött. A megítélt összeg 423 millió forint, ami igen jelentős 
összeg, az önrésszel együtt közel 500 milliós kivitelezés indulhat meg még 
ebben az évben.  
 
Polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés zárt 
ülést tart. 

--- zárt ülés után --- 
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1. napirend tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló – többször módosított – 40/2006. 
(XII.6.) sz. rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A jelen előterjesztés nem tartalmaz változást és különösen 
díjemelést a miskolci távhőszolgáltatási díjak tekintetében. A lakossági 
távhőszolgáltatás díjai hatósági ármeghatározás körébe tartoznak, ahol az 
egyes díjtételek megváltoztatását az önkormányzat, azaz a helyi 
képviselőtestület hatáskörébe utalták. 
A 2008. évi LXVII. törvény, amely a köztudatban csak „Robin Hood” adóként él 
az ármeghatározás rendszerébe egy újabb szereplőt, a Magyar Energia Hivatalt 
vont be, amelynek szintén jóváhagyó jogkört adott. A földgáz és a villamos 
energia beszerzése a lakosság kivételével napjainkban liberalizált körülmények 
között, azaz szabadpiacon történik a vállalkozások részéről, így a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. Esetében is. A piaci változások havonkénti, negyedévenkénti 
árváltozásokat eredményeznek, amelyek gyors, azonnali döntéseket igényelnek 
a gazdálkodásban. Ezen körülmények között a jelenlegi árelőterjesztési 
mechanizmus érvényesítése az energiafüggő tételek, azaz a hődíj és 
vízfelmelegítési díjak tekintetében nem tarthatóak, jelentős veszteségeket 
okozhatnak a MIHŐ Kft. Gazdálkodásában. 
A Magyar Energia Hivatallal, illetve Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal 
egyeztetett módon a jelenleg érvényes önkormányzati rendelet annyiban 
módosulna, hogy az abban szereplő ármeghatározási képlet szerint történne a 
továbbiakban is a díjak képzése a 30/2009.(IX.30.) számú önkormányzati 
rendeletben kihirdetett díjak, mint bázis értékek felhasználásával – melyeket 
egyébként a MEH 565/2009. számú határozatával szintén jóváhagyott – Az  
árképzés helyességét az önkormányzat Gazdasági Bizottsága hagyná jóvá 
minden esetben a jelenleg is érvényben lévő árképletek alapján.  
Az energiafüggő távhődíjtételek megváltoztatásának új gyakorlata nem egyedi, 
hiszen ugyanilyen eljárás szerint történik 2010. májusától Debrecenben is, 
illetve már korábban bevezetésre került Budapesten is. A távhőszolgáltatás 
alapdíja tekintetében, amely nem energiafüggő tétel a korábbi gyakorlat 
folytatódik, azaz minden évben egy alkalommal, január 1-jétől van lehetőség 
árváltoztatásra az önkormányzat képvisel- testületének döntése szerint. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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2. napirend tárgya: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről 
szóló, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendeletek megalkotására 

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

 

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 
Szilágyi Gizella: Tájékoztatja a testületet előterjesztői módosító készült a 
napirendhez, melyet a képviselők is megkaptak.  

 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.  
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a közterület-használat engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 
– többször módosított – 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet 
módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A közterület használat engedélyezésére vonatkozó 
önkormányzati rendelet elfogadása óta többször módosításra került. A 
módosítások oka legtöbbször a témakörhöz kapcsolódó központi jogszabályok 
megváltozása, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjét, illetve 
egységeit érintő változások helyi rendeletben történő átvezetésének 
szükségessége volt. 
A jelen módosító rendelet néhány szövegezési pontosítást, illetve az 
alkalmazást segítő módosítási javaslatot tartalmaz.  
 
 Kéri a bizottsági álláspontok 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 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. 
 
4. napirend tárgya: Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester         
 
Polgármester: Ez az előterjesztés része annak a folyamatnak, melyben célul 
tűzték ki a rend biztosítását a közterületeken, a lakótelepeken, a kiskertekkel 
övezett peremterületeken is, s melynek keretében az elmúlt időszakban 
szabályozták pl. az üzletek éjszakai nyitva tartását, a lakcímbejelentés 
feltételeit, vagy a közösségi együttélési normákat, a lakóépületek házirendjét. 
Az előterjesztés szerinti, új állattartási rendelet összhangban áll a magasabb 
szintű, e tárgykörben alkotott jogszabályokkal is.  
  A Közgyűlés legutóbb 2001-ben alkotott állattartási rendeletet. Az azóta 
eltelt időben, részben a jogszabályi környezet változása, részben pedig a 
jogalkalmazási tapasztalatok alapján 9 alkalommal került sor a módosítására. 
A rendelet jelenlegi átfogó felülvizsgálatát, és egy újabb módosítás helyett új 
rendelet alkotását is ez tette indokolttá.  
Újdonság a rendeletben, hogy az egyes állattartási övezetek 
meghatározásánál a korábbi utcahatáros leírás helyett a helyi építési 
szabályzat szerinti zónák szerepelnek, s a tartható állatok is újfajta 
csoportosítást (elnevezést) kaptak. Új elem, hogy a szabályozásra kerülnek a 
haszonállattartás céljára szolgáló építmények elhelyezésére előírt 
védőtávolságok is. Fontosnak tartották a galambok tartásának, etetésének 
szabályozását, illetve tiltását, az épületen belüli (erkélyen, padlástérben 
kialakult) fészkelő helyek megszűntetésének elrendelését, mivel ez igen sok, 
eddig szinte kezelhetetlen problémát okozott városunkban. 
Az ebtartás szabályai alapvetően nem változtak, de pontosították az ún. 
egyedi állattartás és az ebtenyésztés engedélyezésének feltételeit és 
megalkották azokat az átmeneti rendelkezéseket (1 év türelmi idő 
beiktatásával), mely elegendő időt biztosít a rendelet hatálybalépésekor már 
meglévő, de a rendelet előírásaiba ütköző állattartások felszámolására, vagy 
megváltoztatására. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

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

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendi javaslatával egyhangúlag 
támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
5. napirend tárgya: Javaslat a vis maior okozta károk enyhítésére 

szolgáló támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó 
döntések meghozatalára 

 
Előterjesztő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. május 27-én 
tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata hosszú távon működtethető vis maior alapot hozzon létre, amit 
a katasztrófa okozta magánvagyonban történt károk enyhítésére lehet 
felhasználni. Ezen határozat végrehajtására hivatott ez az előterjesztés. 
A rendelet-tervezet a vis maior kárt szenvedett, szociálisan rászoruló 
állampolgárok anyagi támogatásával kapcsolatos eljárási rendet tartalmazza, 
míg a határozati javaslat a támogatás pénzügyi forrásainak megteremtését 
irányozza elő.   
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 

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

együtt egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
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6. napirend tárgya:  Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló – 
többször módosított – 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet 
hatályon kívül helyezésére és Miskolc Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén a járművel történő 
várakozás szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Az Országgyűlés a 2010. június 1-jei ülésnapján elfogadta 
azokat az Alkotmánybíróság által megkövetelt törvénymódosításokat, amelyek 
a közterületi várakozás szabályait újrafogalmazzák. A megváltozott jogszabályi 
követelményeket szem előtt tartva a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. 
(IX.29.) sz. rendelet is felülvizsgálásra került. A 2004-ben megalkotott rendelet 
azóta számos módosítson esett át, így javasolja annak hatályon kívül 
helyezését és az előterjesztés szerinti új rendelet megalkotását.   
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai 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.  
 
7. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat elismerésének alapításáról 

és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) 
számú rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló, valamint a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló törvény alapján a képviselő-testület helyi 
kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. 
Ezen törvényi felhatalmazások alapján az önkormányzat megalkotta 
elismeréseinek alapításáról és adományozásának szabályairól szóló 
38/2004.(XI.10.) számú rendeletet. 
Tekintettel arra, hogy új kitüntető cím adományozása iránt merült fel igény, a 
38/2004.(XI.10.) sz. rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. 
Az új kitüntető cím elnevezése: Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj, mely méltó 
elismerést teremt a jogi területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek 
számára. 
Az előterjesztésben elírás történt: 1932. év szerepel a díj névadójának halála 
időpontjaként, ez helyesen: 1922.  Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 6 igen, 0 nem és 3 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. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Szinay Attila: A Jogi és Ügyrendi Bizottság többsége támogatta az 
előterjesztés elfogadását. Két körülményre hívja fel a figyelmet. Az egyik 
általános jellegű, a másik jogi észrevétel.  
Véleménye szerint nem tesz jót a kitüntető díjak bővítése a címek értékének. 
Devalválódik a város közösségének figyelme ha egyre több díjat osztanak ki. A 
jogi megoldás vonatkozásában megjegyzi, hogy olyan személyeke tesznek 
javaslatot az odaítélés vonatkozásában, akikről nem is tudják még, hogy 
vállalják-e a tisztséget. Kérdése, az érintett vezető jogászokat megkérdezték 
erről? Mi a helyzet akkor, ha csak ketten, vagy hárman vállalják a tisztséget? 
Ügyrendi javaslata, legyen kétfordulós az előterjesztés tárgyalása.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Ezt a kérdésfelvetést nem Dr. Szinay Attila 
ügyvéd úrtól várta. A jogi tevékenység olyan hivatás, szakma, amelyet a 
közvélemény nem mindig pozitívan ítél meg, de az vitathatatlan, hogy a 
társadalom működéséhez nélkülözhetetlen. A szokásostól eltérő szabályozást 
az indokolja, hogy széles körben bevonják a döntéshozatalba a jogi szakma 
képviselőit. Céljuk, azok kapják a kitüntetést, akik pártpolitikától függetlenül 
kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Négy éve küzd a jogi díj alapításáért. 
Összesen öt jogász kapott eddig kitüntetést, az első Kossuth Lajos volt, aki 
nem a jogászi tevékenységéért kapta a díjat.  
Bízik abban, hogy Dr. Szinay Attila szakmai aggályait fejezte ki csupán az 
előzőekben és azzal egyet ért ő is, hogy a díjra szükség van.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Dr. Szinay Attila: Nála nem lesz Dr. Mokrai Mihály alpolgármester úr az év 
alpolgármestere, mivel négy éve volt alpolgármester úrnak a javaslat 
elkészítésére, s így is vannak benne hibák. Kéri javítsa ki előterjesztői módosító 
indítványában a Miskolci Ügyvédi Kamara elnöke elnevezést B-A-Z. Megyei 
Ügyvédi Kamara elnöke megnevezésre, hiszen Miskolcon nincs ügyvédi 
kamara. Arra a kérdésre nem kapott választ, hogy mi a helyzet akkor, ha a 
vezető személyek nem akarnak ebben dönteni. A többi kitüntető díj 
vonatkozásában az odaítélésről kuratórium dönt.   
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Szilágyi Gizella: A civil díjak vonatkozásában a Civil Szervezetek Kerekasztala 
a beérkezett javaslatok alapján tesz javaslatot a kuratóriumnak. Ha laikusként 
jól érti, akkor ezek szerint javaslatot bárki tehet. A nevesített jogi szakmai 
vezetők ezeket a javaslatokat értékelve tesznek további javaslatot a 
kuratóriumnak.  
 
Dr. Mokrai Mihály alpolgármester: Dr. Szinay Attila frakcióvezető úr 
pontosítását előterjesztőiként kezeli. Szilágyi Gizella képviselő asszony 
észrevétele helytálló.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a Vasgyári Piac üzemeltetési 

szerződésének meghosszabbítására 
 
Előterjesztő: Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Vasgyári Piac rekonstrukcióját követően a 
Közgyűlés a piac üzemeltetési jogát átadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedők Érdekképviseleti Szervezete számára. A megkötött üzemeltetési 
szerződés hamarosan lejár, így a testületnek döntenie kell a további 
üzemeltetés kérdésében. A KISOSZ, a BOKIK és a kereskedők véleményét is 
beszerezte az Önkormányzat, az üzemeltetéssel kapcsolatban semmiféle 
kifogás nem fogalmazódott meg a részükről. A Vasgyári piac működtetésének 
folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében javaslom a jelenlegi szerződés 
meghosszabbítását 2015. december 31. napjáig. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester : Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
9. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Város művészeti és tudományos 

ösztöndíjainak adományozására 
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
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Orosz Lajos alpolgármester: A tudományos és művészeti alkotómunka 
ösztönzésére, és a várost gazdagító értékek létrehozására művészeti és 
tudományos ösztöndíjakat alapított a Közgyűlés. Egy évben két alkalommal 
kerül sor ezek átadására. Az előterjesztés erre tesz javaslatot. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Horváth Ottóné: Ismerteti az ösztöndíjra javasolt személyeket. 

ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ: 2010. július 1. napjától 
Csorba Piroska írónak 6 havi időtartamra 
Czecze József nyugállományú rendőr alezredesnek  
 6 havi időtartamra 
Kapusi Krisztián levéltárosnak 6 havi időtartamra 
Sütő Róbert festőművésznek 6 havi időtartamra 
Fecske Csaba író, költőnek 3 havi időtartamra 
Az ösztöndíj havi összege 60 ezer forint. 
EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ: 
Dr. Fazekas Csaba egyetemi docensnek 
Kárpáti Judit egyetemi hallgatónak 
Az ösztöndíj összege pályázónként 150 ezer forint. 
PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ: 
Papp Judit egyetemi hallgatónak 3 havi időtartamra 
Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. 
„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJ: 
Ferenc Marcell PhD hallgatónak 
Tóth Judit egyetemi hallgatónak 
Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 

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

előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális 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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10. sz. napirend tárgya: Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának 

módosítására 
 

Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A város kulturális intézményei törvényes és 
jogszerű működésének alapfeltételeit az Alapító Okirat szabályozza. Az elmúlt 
időszakban az intézményeknél történt változásokat dokumentálja az okirat. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális 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.  
 
11. sz. napirend tárgya:  Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 

áthelyezésére  
 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc az elmúlt években több köztéri 
képzőművészeti alkotással gyarapodott. Az új szobrok állítása mellett fontos 
feladatunk a meglévő alkotásokról való méltó gondoskodás. A következő 
előterjesztés két – méltatlan körülmények közé került – köztéri alkotás 
elhelyezésére tesz javaslatot.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
Horváth Ottóné: Az előterjesztés javaslatot tesz Kiss Sunyi István: Tompa 
Mihály szobra a martin-kertvárosi Tompa Mihály Könyvtár főbejárata előtti 
kis zöld övezetbe történő áthelyezésére, a helyszín szakszerű kertészeti 
kialakítása után, valamint Szanyi Péter: Hunfalvy Pál szobrának a Diósgyőri 
Gimnázium felújított főbejárata előtti zárt udvarba, a lépcsőzetnél lévő 
virágágyás elé a díszburkolatra történő áthelyezésére. 

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

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
12. sz. napirend tárgya: Javaslat a Martin Kertváros Pitypang Óvoda 

épületbérléséről szóló szerződés megkötésére 
 

Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Martin-kertvárosban a Fövényszer úti 
Pitypang Óvoda biztosítja az óvodai ellátást. Ez az épület a MÁV Zrt. 
tulajdona. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és „A Vasút a 
Gyermekekért” Alapítvány mint Bérbeadó 2000-ben bérleti szerződést kötött a 
MÁV Zrt. kizárólagos tulajdonát képező Fövényszer úti épületre, melyben 
jelenleg az önkormányzati fenntartású óvoda működik. 151 gyermek 
elhelyezése biztosított ebben az intézményben. Az Önkormányzat a 
következő öt évre kíván szerződést kötni az óvodai nevelés folyamatos 
biztosítása érdekében. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Oktatási és Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Balogh Zoltán: Az előterjesztést támogatja, de javasolja, a bérbe adáskor az 
árakra jobban figyeljenek oda. 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
13. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Egészséges Városok Magyarországi 

Szövetségében meglévő tagságról való 
lemondásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008 
évben csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez. A 
városban a szövetségi célok külön deklarálása nélkül is – kiemelt szerepet kap 
az egészségfejlesztés, az egészségvédelem, és az önkormányzati 
szervezésben megvalósuló egészség-prevenciós programok. 
A szövetségi tagság általi előnyök egy nagyváros számára  elenyészőek, a 
kötelezettségek teljesítése közül az éves tagdíjbefizetéseken túl Miskolc Megyei 
Jogú Város formálisan vett részt a szervezet munkájában. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 

 

 Egészségügyi 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.  

 
14. sz. napirend tárgya:  Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésével 

kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára 
és általános iskola névváltoztatására 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A 2010. április 29. és 30-án megtartott 
beiratkozás létszámadatai alapján megállapítható, hogy 2 általános iskolába 
kevesebb tanuló jelentkezett a tervezettnél, mely maga után vonja az indítható 
osztályok számának felülvizsgálatát. 
A 21. Sz. Általános Iskola székhely intézményébe 28 fő iratkozott be, így a 
tervezett 2 első osztály helyett 1 osztály indítható. 
A Bulgárföldi Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola székhely 
intézményébe 11 fő iratkozott be, így a tervezett 2 első osztály helyett 1 osztály 
indítható, továbbá a 7. évfolyamon 1 osztály marad a 6 osztályos gimnáziumba 
történő nagy létszámú felvétel miatt. 
A Szilágyi Dezső Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Gárdonyi Tagiskolájába 27 első osztályos iratkozott be. Valamennyi szülő kérte 
a napközi otthonos ellátást. Az eddig engedélyezett napközis csoportban 48 
tanuló lenne, erre való tekintettel a napközis csoport bővítését indokoltnak tartja 
az előterjesztő.  
A fentiek figyelembe vételével az előterjesztő javasolja módosítani az érintett 
intézményekben engedélyezett tanulócsoportok, napközis csoportok és ennek 
függvényében az engedélyezett álláshelyek számát. 
A Bársony János Általános Iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult a 
Közgyűléshez, hogy intézményének a Bársony-Hunyadi Általános Iskola név 
felvételét engedélyezze. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
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Orosz Lajos alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.   
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
15. sz. napirend tárgya:  Javaslat az Avas és környéke Óvodai Gazdasági 

Szervezet magasabb vezetői álláshelyére történő 
kiírásra  

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-
57/43.574/2010. számú határozatával az Avas és Környéke Óvoda Gazdasági 
Igazgatóság vezetőjének magasabb vezetői megbízását összeférhetetlenség 
miatt 2010. május 27. napjával visszavonta. A megbízást nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Oktatási és Kulturális 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.  
 
16. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Társulási Megállapodás mostani 
módosításának indoka, hogy új feladat felvállalására kerül sor, ezen új feladat a 
környezet- és természetvédelem és hulladékkezelés. 
A települési önkormányzatoknak a 2000. évi XLIII. évi Hulladékgazdálkodási 
Törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező 126/2003. (VIII.15) 
Kormányrendeletben foglaltak szerint helyi hulladékgazdálkodási tervet kell 
készíteni, vagy a már elkészített terveket felül kell vizsgálni. Az érvényes 
hulladékgazdálkodási terv megléte szükséges a tárgykörben érintett pályázatok 
benyújtásához.  
Több település jelezte, hogy a korábban elkészített és elfogadott helyi 
hulladékgazdálkodási terv érvényessége lejárt, azok aktualizálása szükséges. 
Javasolták, hogy a tervek felülvizsgálatára kistérségi koordinációban kerüljön 
sor. Erre csak abban az esetben van lehetőség, ha a Társulási Tanács e 
területet is felveszi a közösen ellátandó feladatok közé. A TT a feladatot 
befogadta, s ezt kell jóváhagyni a társulást alkotó önkormányzatoknak. 
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Ez elsősorban a kistelepüléseknek jelent segítséget, ahol nem állnak 
rendelkezésre szakemberek a feladat ellátására. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 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.  
 
17. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Piac Zrt. vezérigazgatójának és 

Felügyelő Bizottság tagjának jelölésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Közgyűlés május 27-én tartott ülésén döntött 
arról, hogy a Miskolci Piac Zrt-t vezérigazgató irányítsa és a Felügyelő 
Bizottságába kerüljön be a piacon bérleti joggal rendelkező kereskedők 
képviselője. 
A Felügyelő Bizottságból Kovács József lemondott a tisztségéről, helyére a 
kereskedők képviselői Nagyné Latesz Ágnest javasolták.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Pénzügyi Bizottság 6 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

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

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

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: Az előterjesztésben szereplő tisztségviselői kinevezéseken túl 
szükséges lenne arról is beszélni, hogy mi a helyzet a Piac Zrt. 
üzemeltetésével. A többségi tulajdonos írt a tulajdonosi szerkezet átalakításáról 
az Önkormányzatnak. Ebből a levélből derült ki, hogy a finanszírozó bankkal 
folytatott tárgyalásokat a város. A társaság anyagi helyzete megroppant, a tagi 
hitelek visszafizetésére nincs mód. A sorok között kiolvasható, hogy 
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valószínűleg át kellene ütemezni a finanszírozó bankkal a támogatásról szóló 
szerződést. Az új vezetési struktúrával nincs baja, de mitől lesz működőképes a 
gazdasági társaság?  
 
Polgármester: A napirendi pont vitáját felfüggeszti. A felvetett kérdésre Dr. 
Halmai Gyula elnök-igazgató úr reagál majd.  
 
18. sz. napirend tárgya:  Javaslat egyes civil és társadalmi szervezetek 

részére helyiség biztosítására 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester  
 
Polgármester: A bejegyzés alatt lévő közhasznú Perecesi Civilek és Civil 
Szervezetek Szövetsége a városrész közösségi összefogásának erősítése, 
kulturális hagyományok őrzése céljából azzal a kéréssel fordult Megyei Jogú 
Város Közgyűléséhez, hogy a Miskolc, Tárna tér 10. szám alatti volt kultúrház 
épületet használatba kaphassa közösségi centrum kialakítása céljából. 
A kisgyermekes családanyák és miskolci nők által működtetett közhasznú 
Holdam Egyesület a Közgyűlés támogatását kérte a Miskolc, Széchenyi u. 19. 
sz. alatt lévő, immár 4 éve üres, udvari helyiségcsoport ingyenes használatához 
Családok Háza civil közösségi tér kialakításához. 
Az Értelmi Fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete részére a 
Közgyűlés korábban már biztosította a Miskolc, Corvin u. 17-19. sz. alatt lévő 
62 m2 nagyságú, valamint ugyanezen épületben 24+3 m2 nagyságú 
helyiségcsoport használati jogát. Az Egyesület szeretné használatba venni a 
mellettük lévő megüresedett 22 m2 nagyságú irodahelyiséget is, hiszen az 
korábban szintén ehhez a helyiségcsoporthoz tartozott, ahhoz szervesen 
kapcsolódik, és így leadná a 24+3 m2-es helyiségcsoportot.  
Ezen leadandó helyiségcsoport viszont alkalmas lehet Miskolc és Környéke 
Hegyközség és BAZ megyei Kertészek és Kertbarátok Szövetsége által kért 
ügyfélfogadó iroda kialakítására. 
Jelen előterjesztés és határozati javaslat egyrészt a Perecesi Civilek és Civil 
Szervezetek Szövetsége, a Holdam Egyesület, az  Értelmi Fogyatékosok BAZ 
Megyei Érdekvédelmi Egyesülete, valamint a Miskolc és Környéke Hegyközség 
és BAZ megyei Kertészek és Kertbarátok Szövetsége részére helyiség 
biztosítására tesz javaslatot.  

Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság ügyrendi javaslatával együtt támogatta az 

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

 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
19. 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  
(II. forduló) 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 27-én a 
„Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy 
társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai 
munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására” c napirendi pont megtárgyalása után úgy döntött, hogy / helyt 
adva a Pénzügyi Bizottság ügyrendi javaslatának/ az előterjesztés 
megtárgyalását két fordulóssá teszi. Jelen előterjesztés ezen döntésnek tesz 
eleget. 
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Jogi és Ügyrendi Bizottság módosítójával együtt támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A Pénzügyi Bizottság az alapítványok, társadalmi 
szervezetek tevékenységét áttekintette. Az elmúlt havi verzióhoz képest a 
mostani előterjesztés előremutatóbb, körültekintőbb. Azt kell áttekinteni, hogy a 
későbbiekben, mely szervezetek a működőképesek, mely szervezeteket 
érdemes támogatni. A határozati javaslat 4. pontja tartalmaz erre vonatkozóan 
iránymutatást. Ha szükséges, azokat a szervezeteket, amelyek működése nem 
hasznos, nem kell támogatni.  
A bizottság által felvetett hiányosságok pótlására az ülésen jelenlevő 
alapítványi képviselők ígéretet tettek.  
A Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány pénzügyi beszámolóját nem fogadta 
el a bizottság.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
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--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
Polgármester: A Közgyűlés felfüggesztette a 17. sz. napirend tárgyalását. 
Juga György által felvetett kérdés az önkormányzat gazdasági érdekét érinti, 
ezért ügyrendi javaslata Dr. Halmai Gyula zárt ülésen adja meg a választ. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.   

 
20. sz. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Városház tér 3. szám alatti 

ingatlan értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Ezen napirendi pont szerinti előterjesztésben a Városház tér 
egy közismert ingatlanának vevői fejlesztési kötelezettséggel történő 
értékesítésére teszek javaslatot. Az ingatlan mögötti tömbbelsőben induló OTP-
s beruházások, s vásárlások miatt a szóban forgó ingatlan telkének 
egynegyedéről van szó, melyen a közismert, patinás, de igen gyenge műszaki 
állagú épület teljes megújulásának kínálunk lehetőséget. Az eladás 
eredményeként a készpénzben megkapott vételár mellett a jelenlegitől 
nagyobb, s kiváló műszaki állapotú helyiségek tulajdonjogával rendelkezik majd 
önkormányzat.  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

merült fel, a terv milyen megbízás alapján készült.  
 Jogi és Ügyrendi Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Városház tér 3. sz. alatti ingatlan felújítása, megújulása 
indokolt. Az előterjesztés azt javasolja, befektetőt vonjanak be a projektbe, nem 
tartja ördögtől való ötletnek. Ami probléma szerinte, hogy a MIK Zrt. megkezdte 
az ingatlan hasznosítását, konkrét terveket rendelt meg. Ha ezek a tervek jó 
üzletre adnak lehetőséget, akkor miért nem a MIK Zrt. valósítja meg a 
beruházást? Ha viszont ez mégsem bomba üzlet, akkor más jelentkező sem 
lesz rá, így a sikeresség kérdőjeleződik meg. A lakások létesítése nem biztos jó 
funkcióválasztás. Kérdése, a partner üzleti terve a beépítéssel kapcsolatban 
hogy áll? Nem derül ki az előterjesztésből, hogy a nyíregyházi tervezőiroda 
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hogyan kapta meg a megbízást. Az elkészült terv neki személy szerint nem 
tetszik. Nem derül ki az sem, hogy terv-zsűri véleményezte-e a tervet.  
A Fidesz frakció nem támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Jirkovszky 
Tamás igazgató úrnak. 
 
Jirkovszky Tamás: A Városház tér 3. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban 
elmondja, az ingatlan a Rozmaring tömbi OTP-s beruházás mellett található. Ez 
vezérelte a céget, hogy valamit kezdeni kell a területtel. Az utca fogadó része 
nem lehet egy leromlott állagú ingatlan. Az OTP beruházás programjában a 
Városház tér felé 4 emelet magasságú, 15 méter széles tűzfal szerepel. A tűzfal 
letakarása szükséges városépítészetileg is. A terv kiválasztása meghívásos 
tervpályázat keretében történt. Miskolc város tervtanácsa a tervet megtárgyalta, 
a zsűri jóváhagyta. Egyetért azzal, ne kizárólag lakásépítésben 
gondolkodjanak. Az elkövetkező 2 évben a MIK Zrt. nem tud forrást teremteni a 
beruházás megvalósítására, de az OTP-s beruházáshoz csatlakozni kell a 
tűzfal beépítése miatt.  
 
21. sz. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való 
kivonására 

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

 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

elfogadását. 
 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
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A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
22. sz. napirend tárgya:  Javaslat az ÉMOP 3.1.2/C/2009. megyei jogú 

városok integrált rehabilitációja keretében 
benyújtandó „Miskolctapolca városrész integrált 
közterület-fejlesztése” című pályázat Előzetes 
Akcióterületi Tervére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester         
 
Polgármester: Miskolctapolca városrész legfrekventáltabb területének integrált 
rehabilitációja valósul meg a projekt keretében. A beavatkozások a környezet 
és az infrastruktúra megújítását, az aktív pihenés és szabadidő eltöltés 
feltételeinek korszerű – a környezetbe illeszkedő – biztosítását illetve az 
akcióterületen működő kkv-k működési feltételeinek javítását célozzák. 
Figyelemmel arra, hogy Miskolctapolca fejlesztésére korábban létrehozásra 
került a Miskolctapolca fejlesztési Kft, ezért az integrált közterület fejlesztés 
szorosan együttműködve a Kft-vel közösen került megfogalmazásra. 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 4-ei ülésén jóváhagyta 
Miskolctapolca városrész integrált közterület fejlesztése Előzetes Akcióterületi 
Tervének munkapéldányát. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi 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. 
 

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

--- ebédszünetet után --- 
 
23. sz. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolci Városi Lakossági Kártya 

kedvezményrendszer működtetéséről 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: Miskolc MJV Közgyűlés 2008. szeptember 18-án egyhangúan 
döntött a Miskolc Városi Lakossági Kártya bevezetése mellett. A feladat 
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ellátásával, a rendszer felállításával és üzemeltetésével a Közgyűlés a 
kártyakoncepciót kidolgozó X-Centrum Nonprofit Kft.-t bízta meg, és egyúttal 
döntött arról, hogy a rendszer bevezetésének és működtetésének költségeire 
meghatározott ütemezéssel forrást biztosít. 
Az X-Centrum Nonprofit Kft., mint rendszerüzemeltető a mellékelt 
beszámolóban összefoglaltak szerint megteremtette a Miskolc Kártya 
működésének feltételeit és 2009. május 11-én elindította a lakossági 
kedvezményprogramot, amelynek üzemeltetését a mai napig fennakadás nélkül 
ellátja. 
Ez magában foglalja: 
 a rendszer hardver és szoftver környezetének biztosítását,  
 rendszer karbantartását,  
 az ügyfélszolgálat fenntartását és a  
 kártyához kapcsolódó kommunikációs és  
 projektfejlesztési tevékenységet.  
Emellett a Rendszerüzemeltető, a lakossági igényeket rendszeres kutatásokon 
keresztül követve saját hatáskörben illetve a Közgyűlés felé tett 
előterjesztéseken keresztül gondoskodik a rendszer folyamatos fejlesztéséről. 
A program népszerű, a kedvezményrendszert használók köre folyamatosan 
bővül, a mai napon már több mint 13.400 kártyatulajdonosról lehet beszélni. A 
kártyabirtokosok Miskolc 176 pontján, 118 helyi kiskereskedőnél, 
vendéglátónál, szolgáltatónál vásárolhatnak átlagosan 10, esetenként 20, 30, 
50%-kal kedvezőbb áron. A kereskedői visszajelzések szintén pozitívak, 
jelentős kártyahasználatról számolnak be. 
Megadja a szót az X-Centrum Nonprofit Kft. képviseletében Szívós Juditnak.  
 
Szívós Judit: A Miskolc Kártya országosan egyedülálló forma. Céljuk volt a 
miskolciak identitástudatának növelése, a megtakarítások megvalósítása a 
kártyatulajdonosok részére. Ahogy Polgármester úr is említette, 2009. május 
11-én, a város ünnepén kerül bevezetésre. 2009. októberében megtörtént a 
kártyarendszer első bővítése, melyet több újabb lépés követett. A városi 
szolgáltatók által adott kedvezmények nyomon követhetőek, így a visszaélés 
kizárható. A kártya technikai jellege lehetővé teszi a további olyan irányú 
bővítést, mint elektronikus jegyvásárlás, szociális kártya, vagy bizonyos adatok 
tárolása. Más alkalmazások is kapcsolhatóak a kártyához.  
A beruházások közül, amelyeket a cégnek eszközölnie kellett a szoftvereket és 
hardver eszközöket emeli ki. A kártya management és ügyfélszolgálat 
bérköltségeit említi a kiadások közül.  
A bővítés kétirányú. Az egyik irány a személyi kör folyamatos bővítése. A másik 
irány a kedvezményt nyújtó cégek körének bővítése.  
A lakosság is jelezte milyen szolgáltatásokat szeretnének látni a kártya keretein 
belül. Ezzel kapcsolatban a cég reprezentatív felmérést végeztek az igények 
minél pontosabb feltérképezése érdekében.  
A kártya nagyon intenzív kommunikációt igényel. Fontos a szezonális és 
célcsoport orientált akciók szervezése. A Miskolc Kártya Kedvezményfüzete fél 
évente, 90.000 példányban készül el a miskolci háztartások részére. A kiadvány 
természetesen ingyenes. 
A kártya önálló weboldallal és elektronikus hírlevéllel rendelkezik.   
Lehetőség van arra is, hogy cégek dolgozóiknak kártyát ajándékozzanak.  
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Bevezették a házhoz jön a Miskolci Kártya programot is. 50 kitelepülésen 
vannak túl. Intézményeket, környező településeket vontak be ebbe a 
megmozdulásba. 
Városi szolgáltatóknál az elmúlt évben több mint 100.000 tranzakció történt. A 
megtakarítás körülbelül 47.000.000 Ft.  
A Gyermekváros, valamint az Egyetem is jelezte, hogy szeretné ha 
bekapcsolódhatnának a kártyahasználók körébe.  
Unikális jellemző, hogy kereskedői oldalról semmilyen anyagi kötelezettség 
nincs a kártyarendszerhez csatlakozásnak.  
 
Polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 

Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Juga György: A Fidesz frakció álláspontját ismerteti. A Miskolc Kártya 
megvalósítását igen pozitívan értékeli. A prezentációból látszott, sikeresnek 
mondható az egy éves működés. A kártya indításakor a felek rögzítették, hogy 
a szervezet közhasznú szervezetnek minősül és az önkormányzat a nonprofit 
kft-ben közvetett módon tulajdonosi befolyással rendelkezik. Közfeladat 
ellátására hozták létre a céget. Úgy adtak ki egy városi közfeladatot egy 
gazdasági cégnek, hogy pályázat nem előzte meg a döntést, sőt közbeszerzési 
eljárást sem folytattak le. A keretszerződés mellett 3 éves támogatási 
szerződés is van. A Holding nem sokkal később eladta az üzletrészét, úgy, 
hogy erről a Közgyűlést nem tájékoztatta. Így az X-Centrum nonprofit Kft. 
kizárólag magánszemélyek és egyéb cégek tulajdonában van. Ez szerinte a 
Holding részéről hibás döntés volt. A kártya működését bemutatta az 
előterjesztés és a prezentáció, de arról nem volt szó, a cég üzleti terve hogyan 
alakul. A bevételek hogyan és mire fordítódnak? Az eredeti előterjesztés mellé 
annak idején üzleti terv volt mellékelve. Az üzleti terv tételes teljesülését látni 
kellene. A Gazdasági Bizottság ülésén erre rákérdeztek, de a cégvezetés a 
szükséges információkat nem adta meg. Közfeladatot ellátó cég ilyet nem tehet.  
Véleménye szerint a keretszerződést a jelen tulajdonosi struktúra mellett 
továbbvinni nem lehet. Javasolja, hogy részletesebb, a hiányokat is pótló 
beszámoló benyújtása után döntsenek csak a kártya üzemeltetésének további 
sorsáról.  
 
Dr. Tompa Sándor: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. A Miskolc Kártya 
bevezetése sikert hozott, jó döntés volt. Azt gondolja, ebben nincs vita. Vajon 
érdemes-e ilyen beszámolóban azt vizsgálni, hogy miért kapcsolódnak be a 
cégek a kártyarendszerbe? Úgy gondolja e tekintetben is beváltotta a hozzá 
fűződő reményt a kártya, hiszen nem maradt önkormányzati körben.  
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A szervezeti kérdés szerinte másodlagos. Az önkormányzat és a működtető 
cég közötti pénzügyi elszámolások rendben vannak.  
A bővítés új irányai, a kedvezményezettek bővítésének lehetőségei alapos 
vizsgálat után egy új előterjesztés témái lehetnek.  
Az előterjesztés elfogadását az MSZP frakció támogatja.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót az X-Centrum 
Kft. igazgatójának, reagáljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Bernáth Attila: A kártyarendszer bő egy éve alatt előnyt jelentett, hogy a 
Közgyűlés egyhangúlag döntött a bevezetésről. Visszautasítja azt az állítást, 
hogy nem tiszta a gazdasági háttere a kártyarendszernek. Valamennyi 
kötelezettségnek, elszámolásnak minden tekinteten eleget tettek.  
 
24. sz. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2006-

2010. évre szóló Fogyatékosügyi Programjának 
időarányos végrehajtásáról 

 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. február 2-i 
ülésén fogadta el Miskolc város Fogyatékosügyi programját.  
A beszámoló célja annak bemutatása, hogy az elmúlt 2 évben mi valósult 
meg a program célkitűzéseiből, és milyen feladatok várnak továbbra is 
megoldásra a fogyatékosügy területén. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
25. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, 

valamint az Önkormányzat 2009. évi 
környezetvédelmi tevékenységéről 

 
Előterjesztő:  Fedor Vilmos alpolgármester     
 
Polgármester: A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
előírásainak megfelelően a települési önkormányzatoknak a környezet 
állapotáról évente tájékoztatniuk kell a lakosságot.  
Ezen törvényi kötelezettséget egészítette ki a Közgyűlés a VIII-
157/58.690/1999. számú határozatával, melyben a városi környezeti 
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állapotjelentés elkészítéséhez kapcsolódóan az Önkormányzat előző évi 
környezetvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló rendszeres összeállítását 
is előírta. 
Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató összeállításához a szükséges 
adatok jelentős részét a városi és területi hatóságok, intézmények és 
vállalkozások bocsátották  rendelkezésükre. A kapott információk alapján egyes 
területeken lehetőség nyílott az elmúlt időszak, illetve a megelőző évek 
adataival való összevetésre is.  
A tájékoztató alapján megállapítható, hogy a pénzügyi, gazdasági lehetőségek 
korlátozott volta ellenére a Miskolc környezeti állapotának javulását 
eredményező folyamatok, tendenciák továbbra is jelen vannak, több esetben 
azonban megtorpanás érzékelhető. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

 Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság  egyhangúlag támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

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

 Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Az MSZP frakció álláspontját ismerteti. Rendkívül színvonalas 
előterjesztésről tárgyalnak most. Az anyag összeállítóinak köszönetet mond.  
A város levegőtisztasága minden városlakót érintő kérdés. Szennyező tényezők 
a nagyüzemek, a gépjárművek és a különböző pollenek. A nagyüzemek 
tekintetében javulás mutatkozik, utal arra, hogy a cementgyár környéke is 
mentesült a nagyfokú szennyezés alól az utóbbi években. A halna is 
felszámolás alatt van. A gépjárműforgalom vonatkozásában több helyen is 
sikerült eredményeket elérni, nevezetesen azzal, hogy kivezették a városból a 
forgalmat, de még számos ponton van tennivaló. A pollenek ellen a 
kaszálással, illetve a kényszerkaszálással lehet tenni. A hagyományos tüzelésű 
kazánok sajnos hozzájárulnak a téli szmog kialakulásához, de összességében 
a levegő javulóban van. 
A víz felszín alatt és felett is jelen van. Fontosnak tartja, hogy minden szintre 
fokozottan figyeljenek, hiszen például a karsztvíz érték, de nem mindegy milyen 
szűrőkön folyik át, milyen szennyeződések mosódnak be a vízbe. 
A csatornarendszer bővítését szükségesnek tartja.  
Az épített és természetes környezet megóvása egyaránt fontos. Az illegális 
szemétlerakók felszámolása állandó és visszatérő probléma.  
Az anyag 67. oldalán szereplő adat helyesen 4,2 tonna. 
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. 
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26. sz. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2010. I. félévi működéséről 
 

Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester     
 
Polgármester: A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény kötelezővé 
teszi, hogy a tanács tagja évente tájékoztatást adjon a tanács 
tevékenységéről. Az első félévben Miskolcot kiemelten érintette a roma 
közmunka program, mely 2010. június 15-én fejeződött be, ennek részletes 
bemutatásáról szól a tájékoztató. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 

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

 Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 
 

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

--- A sürgősséggel naprendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. --- 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Regionális Katasztrófa és Polgári 

Védelmi Szövetség részére helyiség 
biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: Jelen előterjesztés célja, hogy az árvíz és katasztrófavédelmi 
feladatok hatékonyabb ellátása miatt az árvíz és egyéb katasztrófavédelmi 
munkákban résztvevő civil szervezetek és önkéntesek tevékenységének 
koordinálása céljából helyiséget biztosítson. 
Megadja a szót Orosz Lajos alpolgármester úrnak, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az előzményekről nem kíván szólni, hiszen 
mindenki előtt ismert az árvíz által okozott kár.  A védekezési és helyreállítási 
tapasztalatok összehangolása megtörtént az előző napokban. A szervezetek 
együttműködési feltételeinek megteremtése nagyon fontos. Önkéntesekkel 
erősítenék meg a hatékony védelmi rendszert. Cél, minél szervezettebb 
rendszer kiépítése. Az információáramlás, a meteorológiai jelentések figyelése 
része a hatékonyságnak. Több bázist terveznek kialakítani.  
Az előterjesztés helyiség biztosítását teszi lehetővé az önkéntesek számára, 
ahol folyamatos képzésekben vehetnek részt.  
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Polgármester: A legfontosabb tapasztalat az árvíz után, és ez elhangzott az 
Adyban megrendezett fórumon is, hogy kevés volt az őrmester a csatában.  Az 
aktív cselekvőkről, irányítókról van szó. A katasztrófavédelmi rendszerek 
korábbi rossz átszervezése okozta a logisztikai, szakértői problémákat. 
Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Dr. Hardonyi András: Ami az Adyban elhangzott nagyon fontos az új védelmi 
rendszer kiépítésében. Felkészületlenül érte az egész várost az árvíz. Az 
irányítás hiányzott a legjobban, hiszen szakértelem nélkül nem lehet 
hatékonyan védekezni. A létrejött védegylet szerinte erre orvosság lesz.  
 
Cseh László: A polgárőrség is aktívan részt vett az árvízi védekezésben. A 
későbbiekben is szeretné, ha a polgárőrök aktív résztvevők lennének. A 
mozgósítási gyakorlatuk, a helyismeretük erősíti a rendszert.  
 
Polgármester: Lezárja a napirendi pont vitáját. A szervezettségen kell minden 
rendelkezésre álló eszközzel javítani.  
 

--- Az ülést Orosz Lajos alpolgármester úr vezeti. --- 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 14. sz. házi gyermekorvosi körzet 

megszüntetésére 
 
Előterjesztő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester     
 
Orosz Lajos alpolgármester: A 14. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa, 
azzal a megkereséssel fordult Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához, 
hogy nyugdíjba vonulása miatt házi gyermekorvosi tevékenységét 2010. 
augusztus 1. napjától meg kívánja szüntetni. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján fennálló 
működtetési jogát (praxisjog) nem tudta a doktornő elidegeníteni ezért kéri, 
hogy a körzet betegeinek az ellátásáról az önkormányzat gondoskodjon. 
Az érdekképviselettel és a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések 
után az egységes álláspont került kialakításra, hogy a körzet kerüljön 
megszüntetésre és az ellátási területe felosztásra, két szomszédos házi 
gyermekorvosi körzet között. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Tetemvár alsósor 

támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
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Orosz Lajos alpolgármester: A Miskolc, Tetemvár alsó-sor alatti támfal, – 
amely többek között az utat is tartotta – megcsúszott és leszakadt, ezáltal 30 m 
hosszúságban a fél útpálya leszakadt, a szennyvízcsatorna 67 méter hosszan 
széttört. A támfalleszakadás tárgyában pályázatot nyújtottak be június 4-én az 
Önkormányzati Minisztérium által kiírt 2010. évi vis maior tartalék igénylésére. 
 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Lenártek András: A Tetemvár érintett részén élő lakosok megkeresték őt is a 
problémával. Fizikailag arról van szó, hogy az út fele leszakadt, a pincesor egy 
része pedig megközelíthetetlenné, vagy nagyon nehezen megközelíthetővé 
vált. A szennyvízvezetékek is sérültek. A rehabilitációkor alaposnak kell lenni, 
tekintettel arra, pincékről van szó.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Szent Anna köztemető D-i 

oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. szakasz 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A Miskolci Szent Anna Temető D-i oldalán a 
szélső sor síremlékei alatt a rézsű megcsúszott és leszakadt. A partfal-
leszakadás tárgyában pályázatot nyújtottunk be az I. szakaszra március 3-án az 
Önkormányzati Minisztérium által kiírt 2010. évi vis maior tartalék terhére, majd 
a továbbiakban május 3-án a II. és III. szakaszra, a június elején lévő 
többnapos esőzés következtében a IV. és V. szakaszra. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Felsőhámori temető, 

Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-
Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és 
útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtásra és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A 2010. június 1-jén lehullott nagy mennyiségű 
csapadék árvízi elöntéseket okozott Miskolc város egész területén.  
A heves sodrás és a megnövekedett vízhozam jelentős károkat okozott az 
önkormányzati tulajdonban lévő létesítményekben, a Felső-Hámori temető egy 
része leszakadt, a Pacsirta u. 58. szám alatti ingatlanra rászakadt a löszfal, a 
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Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. alatti épületre rászakadt az út, illetve a Tapolcai 
út egy része megcsúszott.  
 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 

 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a júniusi rendkívüli csapadék 

okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis 
maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A május 6. és május 16-i heves esőzések után 
június 1-jén ismét nagy mennyiségű csapadék hullott Miskolc területére. A 
hirtelen lezúduló csapadék árvízi elöntéseket okozott Lillafüred, Alsó- és Felső-
Hámor, Majláth, Diósgyőr, Bükkszentlászló és Pereces területén. A megáradt 
patakok kiléptek a medrükből elárasztva a környező területeket, elmosva 
partfalakat, medertámfalakat és utakat. A heves sodrás és a megnövekedett 
vízhozam újabb jelentős károkat okozott az önkormányzati tulajdonban lévő 
létesítményekben. A hegyoldalakról lefolyó fakadóvizek, források 
földcsuszamlásokat, elöntéseket okoztak. 
A Sajó folyó áradása miatt Miskolc keleti kapunál is védekezés vált 
szükségessé. A Sajó folyó elöntötte Felsőzsolca város jelentős területét, 
melynek következtében kitelepítések történtek. Miskolc Megyei Jogú Város 5 
közintézményében biztosított befogadó helyeket és biztosította a napi 
háromszori étkeztetést a befogadottak illetve a védekezéshez vezényelt rendőri 
erőknek. A védekezés, elszállásolás, ellátás és a kárelhárítás költségei olyan 
mértékűek, melyek meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit.  
A védekezés költségeinek megtérítésére és a károk helyreállítására újabb vis-
maior pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a FPP területén lévő helyiségbérleti 

szerződéseket érintő módosításra 
 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A közelmúlt gazdasági folyamatai, az elhúzódó 
pénzügyi válság, az árvíz okozta károk közvetett hatásai, végül az induló 
villamos projekttel járó nehézségek jelentősen megnehezítették a főutcai bérlők 
helyzetét. Több, korábban jól fizető bérlő, valamint a B-A-Z megyei Iparkamara 
is azzal kereste meg Polgármester urat, hogy az elmúlt időszakban forgalmuk 
tovább csökkent, nem tudják a bérleti díjat kitermelni és kieső forgalmuk miatt 
újabb kedvezményeket, illetve kártérítést kérnek. 
Összefoglalva, a főutcai helyiségbérlőket képviselő delegáció az alábbiakat 
kérte:  
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 teljes bérleti díj mentesség, amíg a villamos nem jár újból, 
 ezen időszakra eső elmaradt hasznaik megtérítése, 
 2011. január 1-től 10%-os emelés helyett inflációkövető díjemelés, mely a 
jelenleg fizetett, csökkentett bérleti díjhoz képest kerüljön meghatározásra. 
Közel egy éve tart a felek között az FPP különböző kérdéseit illetően 
egyeztetés. Az Önkormányzat korábban 2009. október 1-től 2010. december 
31-ig terjedő időre a villamos projekt kivitelezési munkálatai által okozott 
esetleges hátrányok kompenzálására, továbbá a pénzügyi válság hatásainak 
csökkentése érdekében, mintegy általány kártérítésként a bérleti díjból 20%-os 
kedvezményt biztosított, melynek összege 181 millió Ft. Ezen összeg a kritikus 
3 hónap időintervallumra átszámolva valójában 100%-os bérleti díj mentességet 
jelent. 
Az FPP-s többletbevételek képezik a belvárosi felújításokra kibocsátott kötvény 
visszafizetésének alapját, ezért további bérbeadói kedvezmények biztosítására 
nem lát lehetőséget. Átérezve azonban a bérlők nehéz helyzetét jelen 
előterjesztés és határozati javaslat a bérlők átmeneti finanszírozási-pénzügyi 
problémáinak könnyítésére tesz javaslatot.  
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók: 
 
Szilágyi Gizella: Nem az FPP bérlőiről van szó, de a Bajcsy-Zsilinszky páros 
oldalán élők is hasonló problémával keresték meg. A problémáikat a MIK Zrt-
nek is megírták. Módosító indítványt fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 
vizsgálják meg a Bajcsy-Zsilinszky utca bérlők igényeit is. Szerinte jogos igény, 
hogy az itt tevékenykedő kereskedők is kapjanak kedvezményt, ne csak a 
főutcaiak. Kéri a MIK Zrt-ét, hogy egy hónapja náluk fekvő levélre, még ha 
kedvezőtlen, nemleges is a válasz, illik azt megírni. 
 
Lenártek András: Az FPP bérleti díjaival kapcsolatos anomáliák ügye a 
kezdetektől fogva fennáll. Látszólag most arról van szó, hogy a főutcai 
bérleménnyel rendelkezőknek akar segíteni a város, de nem tűnik ez igazán 
nagy segítségnek. Amit a kereskedők kértek, és ami az előterjesztésben 
szerepel nagyon távol áll egymástól. Szerinte nem jó megoldás az 
előterjesztésben szereplő javaslat.  
 
Dr. Simon Gábor: 2009. szeptember elején a kereskedőkkel megbeszélést 
folytattak le. Ezt követően döntött a Közgyűlés a 20%-os bérleti díj 
kedvezményről. 180 millió Ft bevételkiesést eredményezett ez a kedvezmény 
biztosítása. Olyan díjat nem tudnak megállapítani, ami a kereskedőknek is 
megfelelne. A kereskedőkkel folytatott megbeszélésen az is elhangzott, milyen 
marketing eszközökkel kell a vásárlókat a főutcára csábítani, milyen 
rendezvények szükségesek. A kereskedők ezeket az ígéreteiket nem tartották 
meg. A MIK és a város gazdálkodása is véges, tehát újabb kedvezmények 
biztosításakor ezzel is számolni kell.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 

 50 



8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztése pályázati konstrukció 
keretén belül (KEOP 2010.1.1.1/B) történő 
részvétellel 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Az elmúlt években Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és 36 kisebb települési önkormányzat az Európai Unió és a 
Magyar Kormány támogatásával megvalósította a térség egyik legnagyobb 
környezetvédelmi beruházását. Ennek eredményeként Hejőpapi térségében 
egy új regionális hulladéklerakó és kiszolgáló létesítményeit építettek meg. 
A regionális hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, állandó 
korszerűsítése indokolt. 
Jelenleg lehetőségük van arra, hogy a Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül az Európai Unió támogatásával tovább korszerűsítsék 
rendszerüket mintegy 2,1 milliárd forint értékben. 
Sikeres pályázat esetén a beruházás 70-85 %-os pénzügyi támogatásban 
részesülhet. Ez év elejétől folyamatos tárgyalásokat folytattak a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel, amelynek eredményeként készítették el a most 
tárgyalásra kerülő közgyűlési előterjesztést a pályázat benyújtásához. A 
tervezett beruházásokat pár éven belül az Európai Unió támogatása nélkül is 
meg kell valósítaniuk annak érdekében, hogy a jelenlegi törvényi 
szabályozásnak megfeleljenek. Összességében a tervezett fejlesztéseket 
természetesen az Európai Unió pénzügyi támogatásával célszerű 
megvalósítani. A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Fazola Henrik és a Gálffy Ignác 

Térségi Integrált Szakképző Központok 
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
önrész módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési 

Társulás Társulási Megállapodására 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 
lillafüredi ingatlancsoportjának 
értékesítésére vonatkozó korábbi két 
döntés módosítására és kiegészítésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: Lillafüreden a közelmúltban értékesítésre került 
a volt Zalka Máté laktanya ingatlancsoportja.  
A Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt., mint az ingatlancsoport nyertes vevője 
kötelezettséget vállalt az ingatlanokon sport- és egészségügyi turizmus célját 
szolgáló szálloda-beruházás végrehajtására, illetve turizmust támogató funkciók 
és attrakciók létrehozására. 
Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. kérelemmel élt, mely szerint a már 
értékesített és a második döntés alapján telek-kiegészítésként értékesítésre 
jóváhagyott további terület tulajdonjogát az összes kötelezettség átvállalásával 
a cégcsoporton belüli Arago Hotels Zrt. szerezné meg, biztosítva továbbra is a 
Lillafüred turizmusát fejlesztő beruházások megvalósulását. Az ingatlanok 
átruházásának oka a befektetett eszközöknek a cégcsoporton belüli jobb 
allokációja. 
Az előterjesztés az érintett ingatlanok tulajdonjog átruházásának támogatására 
tesz javaslatot. 
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az „É-D-i villamos vonalfejlesztés” 

projekt megvalósítási tanulmány 
elkészítéséhez támogatási forrás 
megszerzésére 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: 2009. évben a Közgyűlés elfogadta az 
aktualizált Miskolc város hosszú távú közlekedésfejlesztési és 
közlekedéspolitikai koncepcióját, amelyben a közösségi közlekedés fejlesztése 
és ezen belül a villamos közlekedés fejlesztése megfelelő hangsúllyal szerepel. 
A Zöld Nyíl projekt előkészítése során is komplex villamos közlekedés 
fejlesztésben gondolkodtak és jelezték, hogy a K-Ny fejlesztés sikeres 
megvalósítását követően szeretnék az É-D villamos vonalat kiépíteni és ezzel 
egy időben megteremteni a közvetlen nagyvasúti kapcsolatokat a város északi, 
keleti és déli kapuinál, valamint intermodális csomópontokat megépíteni. 
A  jelen javaslatban előterjesztett  É-D villamos vonalfejlesztése az intermodális 
csomópontokkal az előkészítési feladatokhoz olyan forráslehetőségek 
megpályázását terjeszti elő, amelyhez nem kell önerő, vissza nem térítendő és 
ami fontos, hogy előrehaladást , folyamatosan forrást biztosít a fejlesztési 
részfeladatokhoz a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől a teljes 
kivitelezésig. 
 Ezen forrást a KÖZOP keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
biztosítja pályázat alapján. Alapvetően az Önkormányzatok pályázatát várják. 
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Javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását azzal, hogy az MVK Zrt. 
Projekt Igazgatósága közreműködésével készüljön el a pályázati anyag az 
Önkormányzat nevében és megbízásából.  
A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Juga György: Pozitívan értékeli, hogy javaslatára bekerült az előterjesztés, de 
azt kifogásolja, hogy sürgősséggel, hiszen így a bizottságok nem tudták 
megtárgyalni az anyagot. 60 milliárd Ft-os fejlesztésről van szó. Egyelőre arra 
pályáznak, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt és terveket elkészíthesse a 
város.  
A Fidesz frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Simon Gábor: A városban van előzménye az É-D-i villamosközlekedésnek, 
csak vissza kell menni az időben néhány évtizedet. A villamos közlekedés 
környezetbarát és igény is van rá. Most a folyamat megindításáról döntenek. 
Az MSZP frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Csutorás Géza: Bízik benne, hogy az É-D-i villamosközlekedésről nem a 
lakosság kihagyásával döntenek. Azt felmérték, hogy nem lenne-e jobb troli 
közlekedés ezen a vonalon? Nem igaz az, hogy a villamosközlekedés a 
legolcsóbb.  
 
Dr. Tompa Sándor: A szakmai dolgokat a szakemberekre kell bízni. A mostani 
villamos projekttel is hasonlóan indultak pár évvel ezelőtt. Van olyan határ az 
utaslétszámnál, amelynél a leggazdaságosabb megoldás a kötött pályás 
tömegközlekedés. A mostani döntést követően komoly lakossági fórumok 
sorozata szükséges.  
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát lezárja. 
 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

vállalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési rendelete alapján átmeneti 
támogatás nyújtására 
(BOSCH) 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Orosz Lajos alpolgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Lenártek András: A befektetés ösztönzésének formáit a Fidesz frakció eddig is 
támogatta. A BOSCH vállalat törekvései ismertek, az elmúlt 8-10 év 
tevékenysége után újabb, munkahelyteremtésre alkalmas beruházásokat 
terveznek. Az önkormányzat az 500.000 Eurós támogatás fejében 5 éven 
keresztül 350 ember foglalkoztatását kéri. Nem érti, az átlagos statisztikai 
létszámot miért a tavaly szeptemberi adatokhoz kötik.  
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Dr. Simon Gábor: A mai napirendek között sok fajsúlyos ügyet tárgyal a 
testület. Ezek közül a munkahelyteremtő javaslat a legfontosabb. Miskolc 
elsőként ismerte fel annak a lehetőségét, hogy megalkossa a befektetés 
ösztönző rendeletét. A Vodafon miskolci bázisának létesítése ezen rendeletnek 
köszönhető.  
Rövid időn belül idén 400 új munkahely várható, de  nem kizárt, hogy még 1000 
fő foglalkoztatása is megvalósulhat.  
 
Csutorás Géza: Mit jelent az, hogy átmeneti támogatás? Mennyi időre szól a 
támogatás? Készült-e gazdasági összehasonlítás arra vonatkozóan, hogy egy 
munkahely létrehozása mennyibe kerül?  
 
Dr. Simon Gábor: A bevételek is vizsgálni kell. Az adóbevételekre utal.  
 

--- Az ülést Polgármester úr vezeti. --- 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót Dr. Halmai Gyula 
elnök-igazgató úrnak.  
 
Dr. Halmai Gyula: Ismerve a város gazdasági helyzetét, minden támogatás 
pozitív előjellel bír. A város jövőjét alapvetően meghatározza, hogy Miskolc 
elsőként alkotta meg a befektetés ösztönző rendeletét. A 350 fő a minimális 
vállalás. A beruházás kezdeti időpontja a szeptember, ezért alkalmazták ezeket 
az adatokat.  
 
14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Eötvös József Építőipari, 

Művészeti Szakképző Iskola és a Szemere 
Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és 
kollégium alapító okiratának 
módosítására, valamint középiskolákban 
korábban engedélyezett osztályszámok 
indításának módosítására 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Várfürdő Szauna fejlesztésére 

és üzemeltetésére bérleti szerződés 
alapján 

 
Előterjesztő:  Káli Sándor polgármester 
 
Polgármester: A kiosztott előterjesztéshez módosító indítványt fogalmaz meg. 
A határozati javaslat 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben 

megfogalmazott célokkal egyetért, azok megvalósítását támogatja. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletben szereplő 
bérleti szerződést a Gazdasági és Jogi és Ügyrendi Bizottság 
véleményezése után aláírja. 

A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Vitában hozzászólók:  
 
Szebeni Péter: Kifogásolja, hogy az előterjesztésben szereplő módosítások a 
bérleti szerződésben nem jelennek meg. Azt szeretné, ha szaunára kötnek 
szerződést, akkor más célra ne lehessen használni az ingatlant. 2015-ben 
várható fejlesztésről is szól az anyag, amelyhez 800m2-es területre lesz 
szükség. Ezt a területet szeretnék bérbe venni, de a szerződés nem erről a 
területről szól. A jelenlegi szauna területéről a cég úgy ír, hogy használatba 
kívánja venni, a bérbe vesz kifejezést a 800m2-es területre használja. Kéri 
pontosítani a szerződést.  
 
Polgármester: A bérleti szerződést nem jóváhagyja a Közgyűlés, hanem a 
Gazdasági Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezése után a 
Polgármester aláírja a szerződést.  
 
Dr. Tompa Sándor: Olyan terület hasznosításáról lenne szó, amely terület 
évek óta problémás. Az eredeti előterjesztés javaslata helyes, fontos a 
sorrendiség.  
 
Polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  
 
Polgármester: A közérdekű bejelentések, interpellációk tárgyalása 
következik.  
 
Kovács Józsefné: A Zsarnai telep zöldfelületileg külterjes zöldfelületi 
gondozási kategóriába besorolt. A Városgazda Kft. illetékeseitől kérdezi, mikor 
történik meg a kaszálás ezen a területen? A városban van, ahol már kétszer is 
volt fűnyírás.  
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 48. sz. alatt található udvaránál 3 régi típusú, 
városligeti pad található, ami nagyon rossz állapotban van. A lakosok kérik, ha 
van rá lehetőség, bontsák le ezeket a padokat. 
A MIVÍZ Kft-hez fordul azzal a kéréssel, hogy a csapadékvíz-elvezető 
csatornákat tisztíttassa ki az Augusztus 20., a Selyemrét, a Baross Gábor és a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcákban. 
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő asszony felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap.  
Azért azt tudni kell, hogy a Városgazda Kft. az árvíz okozta károk elhárítására 
koncentrált a közelmúltban. Kéri a fűkaszálásban érintettek türelmét.  
 
Bazin Géza: Visszatér a helyiségbiztosítással kapcsolatos napirendre. 
Percesen a Tárna tér 10. sz. alatti helyiségről van szó. Öt civil szervezett fogott 
össze annak érdekében, hogy a színpad melletti épületet megmentsék.  
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Polgármester: A Közgyűlés megtárgyalta azt a napirendet, amely érinti a Bazin 
Géza képviselő úr által előadottakat. A szavazásnál döntenek a határozati 
javaslatról, amely a hivatkozott épület – civil szervezetek részére történő - 
átadását is magában foglalja.  
 
Csutorás Géza: Kérdése, mi történik az Avas Szálló felújításával? Jelenleg 
félbemaradt építkezés látható csupán.  
 
Polgármester: Pénzügyi nehézségek merültek fel a magánvállalkozásnál. 
Azzal egyetért, hogy városképileg nem nyújt szép látványt az abbamaradt 
építkezés.  
Kéri kollegáit, ezzel kapcsolatban írásban keressék meg a vállalkozót, hogy 
fejtse ki szándékait, terveit az építkezéssel kapcsolatban.  
Képviselő úr felvetéseire írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Tavaszi Zsolt: Tájékoztatja a testületet, hogy írásban interpellációt nyújtott be a 
Lévay J. utca 2. sz. előtti parkoló kizárólagos használatba adása tárgyában, 
melyet ismertet.  

(Az interpelláció pontos szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Dr. Kovács László: Tisztában van azzal, hogy most az árvízi védekezés a 
leghangsúlyosabb feladat. Megemlíti a hónapok óta elmaradt kátyúzást és bízik 
benne a nyár folyamán sor kerül a munkálatokra.  
A Csóka utcában a Városgazda Kft. elvégezte a fűnyírást, de a minőség erősen 
kifogásolható.  
 
Polgármester: Az előadottakat kivizsgáltatja és képviselő úr felvetéseire 
írásban, 15 napon belül választ kap. 
 
Polgármester: A Közgyűlés zárt ülést tart.  
 
 

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

1. napirend tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló – többször módosított – 40/2006. 
(XII.6.) sz. rendelet módosítására 

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

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 8 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
20/2010. sz. rendeletét a 
távhőszolgáltatás díjáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről 
szóló – többször módosított – 
40/2006. (XII.6.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

2. napirend tárgya: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló, 
valamint a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendeletek megalkotására 

 
 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán két rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
Először a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra.  
Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett. (lásd megalkotott 
rendelet)  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
21/2010. sz. rendeletét a 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális 
szolgáltatásokról és azok 
igénybevételéről. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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Polgármester: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra.  
Módosító indítvány nem érkezett. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
22/2010. sz. rendeletét a 
pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
3. napirend tárgya:  Javaslat a közterület-használat engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló – 
többször módosított – 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet 
módosítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem 
érkezett. (lásd megalkotott rendelet)  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
23/2010. sz. rendeletét a 
közterület-használat enge-
délyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a használati 
díjakról szóló, többször 
módosított 35/1997. (VII.1.) 
sz. rendelet módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

4. napirend tárgya:  Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.   
A kiosztott előterjesztői módosítón kívül (lásd megalkotott rendelet) a 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság részéről érkezett 
módosító indítvány. Az előterjesztői módosító tartalmazza a Bizottságnak a 

 58 



rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdésére tett javaslatát, amelyet az előterjesztő 
előterjesztőiként befogad.  
A Bizottság (8) és (9) bekezdésére tett javaslata nem szavaztatható, tekintettel 
arra, hogy az egyéb éneklő- és díszmadarak tartásának és etetésének tilalma 
állatvédelmi szempontból is aggályos lenne. 
Mindezekre tekintettel a Bizottság módosító javaslatáról már külön szavazni 
nem kell.  
 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa: 
 

4. § 
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló 
létesítmények kialakítása a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi, 
állategészségügyi, környezetvédelmi jogszabályok és az Állatvédelmi törvény 
betartásával történhet. 
 
(8) A város közterületein madarak tartása és etetése tilos 
  
(9) Többlakásos ingatlan lakásainak erkélyén madarak tartása, etetése tilos. 

 
Polgármester: A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen 
szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak.  
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
24/2010. sz. rendeletét az 
állattartás helyi szabályairól. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
5. napirend tárgya:  Javaslat a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló 

támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések 
meghozatalára 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozat hozataláról kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezethez az előterjesztőin kívül (lásd 
megalkotott rendelet) kettő, a határozati javaslathoz egy módosító indítvány 
érkezett.  
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványában a rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdés b) pontjának kiegészítését 
indítványozza.  
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a rendelet-tervezet 2. § (1) 
bekezdését, 4.§ 6) pontját, 6.§ (2) bekezdését, 9.§ (1) bekezdését és 11.§ (2) 
bekezdését indítványozza módosítani.  
A Bizottságok módosítási javaslatait előterjesztőiként befogadja, így arról külön 
szavazni nem kell. 
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A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság módosító 
indítványa:  

7. § 
 
(1)  
 
b) a lakásban megsemmisült és a minimális létfenntartáshoz szükséges 
ingóságok és épülettartozékok pótlására használható fel 
 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport  Bizottság módosító indítványa: 
Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság a rendelet tervezetet az alábbiak 
szerint javasolja módosítani: 
 
2. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 

2. § 
 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Miskolc város közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó 
azon 
 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
 
akik a tulajdonukat képező-, vagy haszonélvezeti jogukkal terhelt, 
használatbavételi-, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező, vagy ezek 
hiányában a földhivatali ingatlan nyilvántartásban lakásként feltüntetett vis 
maior miatt anyagi kárt szenvedett lakóépületben, lakásban  (a továbbiakban: 
lakás) élnek.  
 
4. § 6. pontja kimarad: 
 

4. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. jövedelem: az Sztv. 4. §. (1) bekezdés a) pontjában-, 
2. vagyon: az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában-,  
3. egyedül élő: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában, és a  
4. háztartás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában-,  
5. a jövedelem számításnál irányadó időszak: az Sztv. 10. § (2)-(5) 
bekezdésében meghatározottak, 
 
6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a károsult biztosítója, mint 
kárszakértő, - biztosítás hiányában a polgármester által felkért kárszakértő - 
által megállapított kár összegét, de legfeljebb ötszázezer forintot. 
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9. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A támogatás iránti kérelmet az arra jogosult, a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztályán nyújthatja be, az e rendelet 1. 
számú mellékletét képező nyomtatvány felhasználásával, a kár bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemnek 
tartalmaznia kell 
 
a) a káresemény leírását, 
b) a káresemény időpontját, 
c) a kárt ért lakásban lakó személyek nevét, személy azonosító adatait, 
d) egyéb az elbírálás szempontjából lényegesnek tartott körülményt. 
 
 
11. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2010. május és június 
hónapban bekövetkezett vis maior miatt károsultak, a kérelmüket 2010. július 
15. napjáig nyújthatják be, mely határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
 
Polgármester: A rendelet-tervezetről történő szavazás következik. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak.  
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
25/2010. sz. rendeletét a vis 
maior okozta károk 
enyhítésére szolgáló 
támogatás helyi szabályairól. 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslathoz egy módosító 
indítvány érkezett. 
A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslata 
egészüljön ki az árvízkár helyreállítás közérdekű kötelezettségvállalással is. 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványát előterjesztőiként befogadja, így 
arról külön szavazni nem kell. 
 
A Gazdasági Bizottság módosító indítványa: 
 
A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az árvízkár 
helyreállítás közérdekű kötelezettségvállalással is, így a határozati javaslat 3./, 
4./ és 6./pontja az alábbiak szerint módosul: 
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2010. évi tavaszi 
nagy esőzések okozta belvíz- és árvízkár helyreállítás közérdekű 
kötelezettségvállalás céljára beérkezett felajánlások összege a vis maior 
pályázatok önkormányzati önrészének fedezeteként kerüljön felhasználásra.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és 

Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:                 2010. június 30. 
 
4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2010. évi tavaszi 
nagy esőzések belvíz és árvíz károsultjainak támogatása közérdekű 
kötelezettségvállalás céljára beérkezett felajánlások összege és egyéb pénzbeli 
adományok a vis maior alapba kerüljön elhelyezésre. Felhasználására a vis 
maior alapra vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
Felelős:              Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Közreműködik:                Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                         azonnal 
 
 
6.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére 2 Millió Ft előirányzatot hagy jóvá a belvíz- és árvízkárok 
felmérésével kapcsolatos szakértői tevékenység fedezetére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                 2010. június 30. 

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

 
 
A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) meghozta a  
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V-117/43.761/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Vis maior alap létrehozásával kapcsolatos rendelkezések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis 
maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól 
szóló rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések 
meghozatalára” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi tavaszi nagy 
esőzések belvíz károsultjainak megsegítése, a belvízkárok 
helyreállítása érdekében közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezéséről szóló, IV-105/43.646/2010. sz. közgyűlési határozat 3.) és 
4.) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. június 24. 
 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  2010. évi tavaszi nagy 
esőzések belvíz károsultjainak megsegítése, a belvízkárok 
helyreállítása érdekében közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezéséről szóló, IV-105/43.646/2010. sz. közgyűlési határozat 5.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 5.) Tájékoztatni kell a közérdekű kötelezettséget vállalókat a 
támogatások, felajánlások felhasználásáról. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály  

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai  

    Főosztály 
Határidő:   felhasználást követő 15 napon belül” 
 
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2010. évi 
tavaszi nagy esőzések okozta belvíz- és árvízkár helyreállítás közérdekű 
kötelezettségvállalás céljára beérkezett felajánlások összege a vis maior 
pályázatok önkormányzati önrészének fedezeteként kerüljön 
felhasználásra.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 

Főosztály 
Határidő:    2010. június 30. 
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4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2010. évi 
tavaszi nagy esőzések belvíz és árvíz károsultjainak támogatása 
közérdekű kötelezettségvállalás céljára beérkezett felajánlások összege 
és egyéb pénzbeli adományok a vis maior alapba kerüljön elhelyezésre. 
Felhasználására a vis maior alapra vonatkozó önkormányzati rendelet 
előírásait kell alkalmazni. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai    
 Főosztály 

Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - önkormányzati 
támogatásként - a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére 15 
Millió Ft-ot helyez a vis maior alapba. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. június 30. 
 
6.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére 2 Millió Ft előirányzatot hagy jóvá a belvíz- és 
árvízkárok felmérésével kapcsolatos szakértői tevékenység fedezetére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. június 30. 
 
7.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – 2011. évi visszapótlási 
kötelezettséggel - a 2010. évi költségvetés fejlesztési céltartalék 
előirányzatából 400 Millió Ft-ot elkülönít – a 7586, 8920, 7597, 7627, 
8893, 7613, 13714 kódszámú - 2010. évi vis maior pályázatok 
önkormányzati önrészének fedezetére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. június 30. 
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8.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Miskolc Megyei Jogú Város  Önkormányzata a 2010. évi tavaszi nagy 
esőzések felsőzsolcai árvíz és belvíz károsultjainak megsegítése, a 
Felsőzsolcát érintő  árvíz- és 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 
 
9.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 8. pontja 
szerinti közérdekű kötelezettségvállalásra megnyitott 10700086-
42689106-72200007 sz. bankszámlára beérkezett adományokat 
Felsőzsolca Önkormányzata részére átutalja, amely összegeket 
Felsőzsolca Önkormányzata kizárólag a Felsőzsolcát érintő árvíz- és 
belvízkárok helyreállítására, a felsőzsolcai árvíz- és belvízkárosultak 
megsegítésére használhatja fel. A támogatás felhasználásáról 
Felsőzsolca Önkormányzata köteles beszámolót készíteni és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldeni. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   Támogatási összegek átutalása: folyamatos 

Beszámoló: utolsó támogatási összeg átutalását 
követő 30 napon belül 

 
10.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes befizetésekről, 
juttatásokról a hatályos adójogszabályokban (személyi jövedelemadó, 
társasági adó) foglaltak szerint igazolást állít ki. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   Igazolások kiállítása folyamatos 
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6. napirend tárgya:  Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló – 
többször módosított – 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet 
hatályon kívül helyezésére és Miskolc Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén a járművel történő 
várakozás szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.  Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem 
érkezett. (lásd megalkotott rendelet)  
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 23 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak. 
 

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) megalkotta a 
26/2010. sz. rendeletét 
Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a 
járművel várakozás 
szabályairól. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

7. napirend tárgya:  Javaslat az Önkormányzat elismerésének 
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 
38/2004. (XI.10.) sz. rendelet módosítására 

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

 
A Közgyűlés 28 igen, 4 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 13 fő) megalkotta a 
27/2010. sz. rendeletét az 
Önkormányzat elismerésének 
alapításáról és adományo-
zásuk szabályairól szóló 
38/2004. (XI.10.) számú 
rendelet módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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8. napirend tárgya:  Javaslat a Vasgyári Piac üzemeltetési szerződésének 
meghosszabbítására 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány a Pénzügyi Bizottság részéről érkezett. Kéri a Közgyűlés 
állásfoglalását.  
 
A Pénzügyi Bizottság módosító indítványa:  
 
 
A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontja egészüljön ki az 
alábbiakkal: ...aláírására, azzal a feltétellel, hogy a szerződésben kötelezze a 
KISOSZ-t a gombavizsgáló létrehozására és működtetésére.” 
 

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) a módosító 
indítványt elfogadta.  

 
Polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, figyelemmel az elfogadott módosítóban foglaltakra is.  

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-118/43.764/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Vasgyári Piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Vasgyári 
Piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedők 
Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ között létrejövő „Üzemeltetési Szerződés” 
módosítását a Vasgyári piac működtetésére jóváhagyja. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított „Üzemeltetési 
Szerződés” aláírására azzal a feltétellel, hogy a szerződésben kötelezze a 
KISOSZ-t a gombavizsgáló létrehozására és működtetésére. 
 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. június 30. 
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9. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak adományozására 

  
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 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-119/43.765/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:   Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város művészeti és 
tudományos ösztöndíjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc város művészeti és 
tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 
– többször módosított - 62/1997. (IX. 1.) sz. önkormányzati rendelete alapján  
 
ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
 2010. július 1. napjától 
 
Csorba Piroska írónak 6 havi időtartamra 
Czecze József nyugállományú rendőr alezredesnek 6 havi időtartamra 
Kapusi Krisztián levéltárosnak 6 havi időtartamra 
Sütő Róbert festőművésznek 6 havi időtartamra 
Fecske Csaba író, költőnek 3 havi időtartamra 
 
Az ösztöndíj havi összege 60 ezer forint. 
 
EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
Dr. Fazekas Csaba egyetemi docensnek 
Kárpáti Judit egyetemi hallgatónak 
 
Az ösztöndíj összege pályázónként 150 ezer forint. 
 
PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
Papp Judit egyetemi hallgatónak 3 havi időtartamra 
 
Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. 
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„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz  
 
Ferenc Marcell PhD hallgatónak 
Tóth Judit egyetemi hallgatónak 
 
Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint. 
 
2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel (beszámolási és prezentációs 
kötelezettséget előírva) az önkormányzat szerződést köt. 
 
Felelős:   polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:     2010. június 30. 

 
 
10. napirend tárgya:   Javaslat kulturális intézmények 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 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-120/43.766/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kulturális 
intézmények Alapító Okiratainak módosítására.” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városi Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:  
„ 
- Költségvetési szerv neve: Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ 
- A könyvtári elnevezés mellől törli a fiók megnevezést: 
Dayka Gábor Könyvtár 
József Attila Könyvtár 
József Attila Könyvtár Ifjúsági Letéti Könyvtára  
Kaffka Margit Könyvtár 
Petőfi Sándor Könyvtár  
Szabó Lőrinc Könyvtár, Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár 
Szabó Lőrinc Könyvtár, Letéti Hangoskönyvtára 
Tompa Mihály Könyvtár 
Lévay József Muzeális Könyvtár 
-  Az Avasi Könyvtárat átnevezi: Móra Ferenc Könyvtár 

 69 



-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  

Helyrajzi 
szám 

Cím Terület  
(m2) 

Bruttó érték 
(eFt) 

Nettó érték 
(eFt) 

  föld épület föld épület föld épület
8445 Mindszent tér 

2. 
1757 1010 14056 70056 14056 47948

3073/132 Szentpéteri 
kapu 95. 

480 640 2529 13139 2529 9431

30501/2 Nagy Lajos 
kir. u.16. 

1032 398 5120 15958 5120 11360

6323 Gyöngyösi u. 
8. 

555 240 1055 12737 1055 9555

40270/8/A/1 Park u. 8. 160 34696  33261
 
- Összevonásra kerül a külön telephelyen működő József Attila Könyvtár a 
József Attila Letéti Gyermekkönyvtárral 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli.” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 1. sz. melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:     2010. július 15. 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak 
szerint: 
„ 
-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Helyrajzi szám:2448 Terület: 1126 m2 
Vagyon értéke bruttó: 102.738 eFt Nettó: 72.991 eFt 
Helyrajzi szám: 15 Terület: 590 m2 
Vagyon értéke bruttó:  37.915 eFt Nettó: 25.767 eFt 
Helyrajzi szám: 2630 Terület: 774 m2 
Vagyon értéke bruttó:    2.724 eFt Nettó:   1.563 eFt 
Helyrajzi szám: 8247/1 Terület: 2162m2 
Vagyon értéke bruttó:  21.904 eFt Nettó:  13.768 eFt 
 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
- Tevékenységi körét kiegészíti: Könyv és kiskereskedelem 476100 
szakfeladattal” 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 2. sz. melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 
 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház 
Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
„ 
-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Színház (műemlék) 
 
Helyrajzi szám: 2510 Terület: 14154  m2 
Vagyon értéke 
bruttó: 

1.505.773 eFt Nettó: 1.055.010 eFt 

 
Színháztörténeti és Színészmúzeum (műemlék) 
 
Helyrajzi szám:   2509 Terület: 5693 m2 
Vagyon értéke 
bruttó: 

43.709 eFt Nettó: 32.172 eFt 

 
 
Színészház 
 
Helyrajzi szám:   2511/4/A. Terület: 1227 m2 
Vagyon értéke 
bruttó: 

101.553 eFt Nettó: 71.092 eFt 

 
Jegypénztár 

 
Helyrajzi szám:   2511/4/A/47. Terület: 63 m2 
Vagyon értéke 
bruttó: 

9.810 eFt (becsült érték)  

 
Üdülő (kezelésbe kapott ingatlan) 
Mályi, Csalogány utca 

 
Helyrajzi szám:   716 Terület: 1443 m2 

 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 3. sz. melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 
 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház Alapító Okiratát módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
„ 
-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Helyrajzi szám:  2564/1 Terület:  1732 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

37.840 eFt Nettó:  23.981 eFt
 

- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 4. sz. melléklet szerinti - Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
 
„-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Miskolc, Fábián u. 6/A. 
Helyrajzi szám:  2677/37 Terület:  998 m2 
Vagyon értéke bruttó:  29.167 eFt Nettó:  18.590 eFt 

 
Miskolc, Rákóczi u. 5. 
Helyrajzi szám:  2453 Terület:  2651 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

1.027.599 eFt Nettó:  982.875 eFt 

 
Szolgálati lakás – Miskolc, Vörösmarty u. 58. Fsz.1. 
Helyrajzi szám:   Terület:  55 m2 

 
- Tevékenységi körét kiegészíti:  476300 Zene-, videofelvétel 
kiskereskedelme szakfeladattal 
 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 5. sz. melléklet szerint - Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15.  
 
 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ifjúsági és Szabadidő Ház 
Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
„ 
-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Helyrajzi szám:  22.338 Terület:  5517 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

144.526 
eFt 

Nettó:  102.006 eFt 

 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - 6. sz. melléklet szerint - Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 
 
 
7. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Ady Endre Kulturális 
és Szabadidő Központ Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak 
szerint: 
„ 
-  Kiegészíti a technikai szakfeladattal:  841907 
- Feladatellátását szolgáló 2008. évi vagyon adatai helyébe a 2009. évi mérleg 
adatai kerülnek:  
 
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ  
(3534 Miskolc, Árpád u.4.) 
Helyrajzi szám:  30529 Terület:  3043 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

75.122 eFt Nettó:  58.375 eFt 

 
Vasgyári Közösségi Ház  
(3533 Miskolc, Vasgyári u. 24.) 
Helyrajzi szám:  23379/m Terület:  4734 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

10.756 eFt Nettó:  7.126 eFt 
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Vár u. 20. sz. alatti épület  
(3534 Miskolc, Vár u. 20.sz) 
Helyrajzi szám:  32532/1 Terület:  2440 m2 
Vagyon értéke 
bruttó:  

83.865 eFt Nettó:  80.600 eFt 

 
- A 2009. évi szakfeladat számokat törli. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt – 7. sz. melléklet szerint - Alapító Okirat aláírására.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 
 
 
8. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza, egyben utasítja a 
Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratoknak a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
vétele iránt intézkedjen. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. július 15. 

 
 
 

11. napirend tárgya:  Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 
áthelyezésére 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett.  
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, figyelemmel 
az előterjesztői módosítóban foglaltakra is. (lásd elfogadott határozat) 
 

 
 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  
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V-121/43.767/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat köztéri képzőművészeti 
alkotások áthelyezésére”című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Népkertben lévő 
Irodalmi park megszüntetéséhez, a két üres posztamens lebontásához és  az 
üres helyszín rehabilitációja után a meglévő szobrok méltó helyszínekre történő 
áthelyezéséhez.  
 
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  
- Kiss Sunyi István: Tompa Mihály szobra a martin-kertvárosi Tompa Mihály 
Könyvtár főbejárata előtti kis zöld övezetbe, a helyszín szakszerű kertészeti 
kialakítása után,   
- Szanyi Péter: Hunfalvy Pál szobra a Diósgyőri Gimnázium felújított főbejárata 
előtti zárt udvarba, a lépcsőzetnél lévő virágágyás elé a díszburkolatra  
kerüljön áthelyezésre. 
 
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 30. 
 
3.  Az alkotások átszállításának, korábbi helyük rehabilitációjának, az új 
helyszínek megfelelő kialakításának költsége az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében a 01101309 kódszámú köztéri alkotások karbantartása soron 
biztosított. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 30. 

 
12. napirend tárgya:  Javaslat a Martin Kertváros Pitypang Óvoda 

épületbérléséről szóló szerződés megkötésére 
 

Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat elfogadásáról 
kell szavaznia a Közgyűlésnek.   
Módosító indítvány nem érkezett. 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-122/43.768/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Bérleti szerződés megkötése „A Vasút a gyermekekért” 

Alapítvánnyal, a Martin - kertvárosban működő Fövényszer u. 
35.sz alatti épület használatára vonatkozóan. Az óvodai ellátás 
biztosítása a város ezen területén 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Martin-
kertváros, Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló szerződés megkötésére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Vasút a gyermekekért” 
Alapítvánnyal, a Martin-kertvárosban a Pitypang Óvoda (3528 Miskolc, 
Fövényszer u.35.) használatára vonatkozó bérleti szerződést jóváhagyja. A 
jóváhagyott bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, és Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. július 1. 
 

(A bérleti szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

13. napirend tárgya:  Javaslat az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségében meglévő tagságáról való 
lemondásra 

 
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 33 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11  fő) meghozta a  
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V-123/43.769/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő 

tagságról lemondás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő tagságáról való 
lemondásra” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése lemond az Egészséges Városok 
Magyarországi Szövetségében meglévő tagságáról 2010. június 30. napjával; 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészséges Városok 
Magyarországi Szövetségének képviselőjét a Közgyűlés döntéséről értesítse. 
 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:   2010. június 30. 
 
 
 
14. napirend tárgya:  Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésével 

kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára és 
általános iskola névváltoztatására 

 
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 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10  fő) meghozta a  
 

V-124/43.770/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  2010/2011. tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési 

határozat felülvizsgálata (tanulócsoport, napközis csoport és 
pedagógus álláshely módosítása) és Bársony János Általános 
Iskola névváltozásának engedélyezése  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2010/2011. 
tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára és 
általános iskola névváltoztatására”című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

1. a) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi általános iskolákban a 
2010/2011. tanítási évben indítható csoportok, osztályok számát az alábbiak 
szerint engedélyezi: 
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Intézmény 

II-21/43.248/2010. 
sz. határozatban 
eng. oszt. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2010/2011-
ben 

indítható 
oszt. 

száma 

21. Sz. Általános Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

 
33 

 
-1 

 
32 

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

 
23 

 
-2 

 
21 

Felelős:   Polgármester 

Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási Osztálya 

Határidő:   2010. július 15. 

 

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

II-21/43.248/2010. sz. 
Határozatban 
engedélyezett 

Változás 20010/2011. tanévben 
engedélyezett 

Intézmény 

Isk. 
otth. 

Napk. 
otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
otth. 

Tan. 
szoba 

Bulgárföldi Ált. Isk. 
- Erenyői Ált. Iskola 

4 8 1 - -1 - 4 7 1 

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

5 8 2 - +1 - 5 9 2 

Felelős:    Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 
Osztálya 

Határidő:    2010. július 15. 
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1.c) A Közgyűlés az alábbi általános iskolákban a 2010/2011. tanítási évben az 
alkalmazotti álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi. 

II-21/43.248/2010. sz. 
határozatban 
engedélyezett 

álláshelyek 

Változás/ 
csökkenés 

A 2010/2011. tanévben 
eng. álláshelyek 

száma Intézmény 

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

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

71 
 

30 101 -1 +1 - 70 31 101 

Bulgárföldi Ált. 
Iskola 
- Erenyői Ált. 
Iskola 

47 17 64 -2 - - 45 17 62 

 

Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 
Osztálya 

Határidő:    2010. július 15. 
 
2. A Közgyűlés engedélyezi a Bársony János Általános Iskolának (3531 
Miskolc, Bársony J. u. 27/a.) a Bársony-Hunyadi Általános Iskola név felvételét. 
A Bársony János Általános Iskola név megváltozik, helyette a Bársony-Hunyadi 
Általános Iskola név kerül bejegyzésre. 

 

Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 
Osztálya 

Határidő:   2010. szeptember 1. 
 

3. A Közgyűlés utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító 
okiratban bekövetkezett változást – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse be. 

 

Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 
Osztálya 

Közreműködik:   Az érintett intézmény vezetője 

Határidő:    a közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
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4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 1. sz. melléklet szerinti alapító 
okirat aláírására. 

Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 
Osztálya 

Határidő:   azonnal 

 

5. 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: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:    a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
 

(Alapító okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
15. napirend tárgya:  Javaslat pályázat kiírására az Avas és környéke 

Óvodai Gazdasági Szervezet magasabb vezetői 
álláshelyére történő kiírására 

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

 
 
 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 
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V-125/43.771/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb 

vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Avas és 
Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői álláshelyére 
történő pályázat kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1) Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Gazdasági 

Igazgatóság magasabb vezetői álláshelyére pályázatot hirdet a melléklet 
szerinti tartalommal, 2010. október 1-től, határozatlan időtartamra. 

 
2) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) internetes oldalán történő megjelentetését. 

 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő:   a közgyűlést követő 8 napon belül 

 
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
16. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

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

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 

V-126/43.772/2010. sz. határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
  módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítására /10. sz./” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző Kabinet 
Határidő:    2010. június 30. 
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17. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Piac Zrt. vezérigazgatójának és 
Felügyelő Bizottság tagjának kijelölésére 

 
A Közgyűlés az előterjesztést a zárt ülésen megtárgyalta és szavazott is a 
napirendről.  
 
18. napirend tárgya:  Javaslat egyes civil és társadalmi szervezetek 

részére helyiség biztosítására 
 
Polgármester: A Pénzügyi Bizottság indítványozza, hogy a napirendi 
javaslatban 18. napirendként szereplő „Javaslat egyes civil és társadalmi 
szervezetek részére helyiség biztosítására” című előterjesztés határozati 
javaslata pontonként kerüljön megszavazásra. 
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 
 

A Közgyűlés 10 igen, 25 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az ügyrendi 
javaslatot elutasította. 
 

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

 
A Közgyűlés 32 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a 

V-127/43.774/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egyes civil és társadalmi szervezetek részére helyiség 

biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az egyes civil  
és társadalmi szervezetek részére helyiség biztosítására készült előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Perecesi Civilek és Civil 
Szervezetek Szövetsége részére - felújítási kötelezettség kikötése mellett - 
ingyenesen használatba adja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Miskolc 35275 hrsz-ú, természetben a Miskolc, Tárna tér 
10. szám alatt található ingatlant legkorábban 2010. július 1. napjától a 
Szövetség bejegyzését követően 2015. július 30-ig, de legfeljebb a 
Szövetség működési idejére. A Szövetség az ingatlant kizárólag közösségi, 
kulturális feladatok ellátására használhatja. A helyiséghasználattal 
kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási ktg., felújítási ktg stb.) 
és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a helyiség használója viseli.  
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A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt.-t a szerződéskötés lebonyolításával, valamint 
utasítja a Polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó 10149-9/A10/2008. 
sz. határozata visszavonásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
A határozat végrehajtásáért:  Miskolc Holding Zrt.   
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     2010. július 1., illetve 2010. július 15. 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  HOLDAM Egyesület részére - 
felújítási kötelezettség kikötése mellett - ingyenesen használatba adja a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Miskolc, 
Széchenyi u. 19. szám alatt található 66 m2 nagyságú helyiségcsoportot 2015. 
július 30-ig, de legfeljebb az Egyesület működési idejére. Az Egyesület az 
ingatlant kizárólag közösségi, kulturális feladatok ellátására használhatja. A 
helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
ktg., felújítási ktg stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a helyiség 
használója viseli.  
  
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     2010. július 1. 
 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Értelmi Fogyatékosok BAZ 
Megyei Érdekvédelmi Egyesülete részére biztosítja a Miskolc, Corvin u. 
17-19. sz. alatti 22 m2 nagyságú helyiségcsoport ingyenes használati jogát 
2016. december 31-ig, de legfeljebb az Egyesület 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, Corvin u. 17-19. sz. alatti ingatlanban lévő lépcsőházi 
24+3 m2 nagyságú helyiségcsoport ingyenes használatát az Értelmi 
Fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete részére a 
továbbiakban nem biztosítja. Az Egyesület köteles a helyiségcsoportot kiürítve 
átadni a MIK Zrt. részére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:    2010. július 1. 
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc és Környéke 
Hegyközség és BAZ megyei Kertészek és Kertbarátok Szövetsége részére 
–bérlőtársként biztosítja a Miskolc, Corvin u. 17-19. sz. alatti 24 + 3 m2 
nagyságú helyiségcsoport ingyenes használati jogát 2015. július 31-ig, de 
legfeljebb a Hegyközség működési idejére. A helyiséghasználattal 
kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási ktg., társasházi közös 
ktg stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet a helyiség használói 
viselik.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     2010. július 1. 

 
19. 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 (II. forduló) 

 
Polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell 
szavazni. Módosító indítvány érkezett a Jogi és Ügyrendi Bizottság részéről. A 
módosító indítványban a Bizottság javasolja a határozati javaslat 4. pontjának 
módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő ne szeptember 1., hanem 
december 31. legyen. A módosító indítványt előterjesztőiként befogadja, így 
erről külön szavazni nem kell.  
 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa: 
  

A Bizottság indítványozza, hogy a határozati javaslat 4. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 
Miskolcért, Belvárosért Közalapítvány, a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány, a Bükk-térség Fenntartható Vízkészlet-gazdálkodásáért 
Közalapítvány, valamint a Miskolc Város Környezetvédelmi és 
Energiahatékonysági Közalapítvány működését, céljait megvalósította-e, célja 
lehetetlenné vált-e és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróságnál. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2010. szeptember 01. 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 
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A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 

V-128/43.569-2/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy 

társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi 
szakmai beszámolójának elfogadása (2. forduló) és a V-152/95. 
730/2006. sz. közgyűlési határozat módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „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) és a V-152/95. 730/2006. sz. közgyűlési határozat módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú 
szervezetek 2008. évi szakmai munkájáról és elszámolási kötelezettségének 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2010. június 24. 
 
2. A Közgyűlés a város által létrehozott közhasznú szervezetek működési 
tapasztalatairól  szóló jelentés, javaslat a működés racionalizálására hozott 
V-152/95. 730/2006. sz.  közgyűlési határozat 5. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„ 5,)  A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által alapítóként v. 
társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek / kivétel a nonprofit 
gazdasági társaságok / hatékonyabb munkájának elősegítése érdekében a 
Polgármesteri Hivatal mindenkori civil referense legyen felelős az alábbiakért: 
 
a naprakész adatbázis kezelése, 
rendszeres kapcsolattartás a közhasznú szervezetek vezetőivel, 
vegyen részt a szervezetek vezetőségi ülésein, 
a szervezetek pályázati készségének támogatása, 
közhasznúsági jelentések, pénzügyi elszámolások figyelemmel kísérése, 
évenkénti beszámolási kötelezettség a közgyűlés felé, (ezen napirendek 
tárgyalására kapjanak meghívást a szervezetek vezetői is).” 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködő:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. június 24. 
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3. Az Önkormányzata által alapítóként vagy társalapítóként  létrehozott 
közhasznú szervezetek 2009. évi szakmai munkájáról és elszámolási 
kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolót a Közgyűlés 2010. 
szeptemberi ülésére kell  beterjeszteni. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködő:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    a Közgyűlés szeptemberi ülésének időpontja 
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 
Miskolcért, Belvárosért Közalapítvány, a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány, a Bükk-térség Fenntartható Vízkészlet-gazdálkodásáért 
Közalapítvány, valamint a Miskolc Város Környezetvédelmi és 
Energiahatékonysági Közalapítvány működését, céljait megvalósította-e, célja 
lehetetlenné vált-e és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróságnál. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2010.december 31. 

 
20. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Városház tér 3. szám alatti 

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

A Közgyűlés 24 igen, 11 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 

V-129/43.775/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Városház tér 3. szám alatti 2537 helyrajzi számú 

„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc, 
Városház tér 3. szám alatti ingatlan értékesítésére” című előterjesztést, s az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kétfordulós eljárás (nyílt írásos 
ajánlattétel + versenytárgyalás) alkalmazásával, értékesítésre kijelöli a 2537 
helyrajzi számon jelenleg 1921 m2 alapterülettel „2 lakóház, udvar, gazdasági 
épület” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanból telekalakítás után kialakítandó 
„lakóház, udvar” megnevezésű 398 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjoga 
347/398-ad részét az alábbi feltételek szerint: 
 

a. a végleges adásvételi szerződés csak a telekalakítással kialakítandó 
ingatlan ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzését követően köthető, ameddig 
is az ügylet előszerződéssel biztosítandó. 
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b. vevő köteles a Bán Ferenc Stúdió Bt. (4400 Nyíregyháza, Ifjúság u. 13/b.) 
által készített dokumentáció 7.850.000.- Ft + áfa összegű ellenértékét a 
MIK Zrt.-nek számla alapján megfizeti. A kivitelezési munkák – jogerős 
használatbavételi engedéllyel dokumentált – befejezési határideje a 
végleges adásvételi szerződés megkötését követő 2 év. 

 

c. az ingatlan 347/398-ad tulajdoni hányadának pénzbeli ellenértéke 
18.000.000.- Ft + 0 Ft áfa, mely az értékesítési eljárás során induló árként 
alkalmazandó. Vevő köteles elfogadni azt, hogy eladóval együttműködve 
az ingatlanra az 1.b. pont szerinti tervdokumentáció alapján társasházat 
alapít, s további ellenértékként a megvalósítandó társasház három, az 
utcafrontra nyíló, s összesen 181 m2 hasznos alapterületű albetétjének 
kizárólagos tulajdonjogát eladónak engedi át. 

 

d. vevő elfogadja, hogy az ingatlan birtokbavételét követő 1 éven túli 
időszakra, s a 3. pontban jelölt helyiségeknek az eladó felé történő – s 
jogerős használatbavételi engedéllyel dokumentált - átadásáig évi 
3.100.000.- Ft + áfa összegű bérleti díjat fizet, mely naptári napi 
évfordulókon + 10 %-kal indexálódik.  

 

e. vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg – a projekt 
megvalósításának illetve az önkormányzati vagyon megőrzésének – 
biztosítékául, továbbá az esetleges kieső bérleti díjak fedezeteként köteles 
50.000.000.- Ft összegű bankgaranciát adni az eladó felé. További 
biztosítékként vevő engedjen az eladó számára az eredeti árra szóló 
visszavásárlási jogot, s az elállás jogát, valamint késedelem, illetve 
meghiúsulás esetére a kötbér fizetés  kötelezettsége terhelje vevőt. 

 

2. Az ingatlanfejlesztési programra kötendő adásvételi szerződés 
jóváhagyásáról a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt. 
 
3. A Közgyűlés megbízza a Miskolc Holding Zrt.-t  az értékesítés teljes körű 
(az adásvételi szerződések és az egyéb kapcsolódó okiratok 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 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok 
törzsvagyonból való kivonására 

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

 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a 
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V-130/43.777/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok 

törzsvagyonból való kivonása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a javaslat "Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat 
tulajdonában lévő: 
 
a. a 451/36 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 6631 m2 térmértékű „kivett 

közterület„ megnevezésű ingatlan 314 m2-es területének törzsvagyonból 
történő kivonásához. 

 
b. a 45944/86 hrsz alatt nyilvántartott, 2073 m2 térmértékű „kivett közterület„ 

megnevezésű ingatlan 50 m2-es területének törzsvagyonból történő 
kivonásához. 

 
c. a 43120/2 hrsz alatt nyilvántartott, 502 m2 térmértékű „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlan 150 m2-es területének törzsvagyonból történő 
kivonásához. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t hogy az 1. pontban 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 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. december 31. 
 
 
22. napirend tárgya:  Javaslat az EMOP 3.1.2/C/2009. megyei jogú városok 

integrált rehabilitációja keretében benyújtandó 
„Miskolctapolca városrész integrált közterület-
fejlesztése” című pályázat Előzetes Akcióterületi 
Tervére 

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

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 
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V-131/43.779/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt 

projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt projektjavaslat 
Előzetes Akcióterületi Tervére” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. „Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolctapolca városrész 

integrált közterület-fejlesztése” kiemelt projektjavaslat Előzetes 
Akcióterületi Tervét jóváhagyja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kiemelt városrehabilitációs 

projektjavaslat kormány-döntésre történő benyújtására. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:    Polgármesteri Kabinet Főépítészi, 

Városfejlesztési  és –rendezési Osztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:    2010. szeptember 30. 

 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kiemelt projekt második 

körös benyújtásához szükséges előkészítő intézkedések megtételére,  
„Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése” Végleges 
Akcióterületi Tervének, és műszaki tervdokumentációinak kidolgozására.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet  
Főépítészi,Városfejlesztési és –rendezési 
Osztálya  

Határidő:    2010. december 31. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a projekt 

előkészítési feladataihoz szükséges 30 millió Ft forrás a Miskolc belváros 
rehabilitációja projekt II. ütem (előkészítés) beruházási tételsor 2010. évi 
előirányzata terhére kerüljön biztosításra. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft  
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Polgármesteri Kabinet 
Főépítészi,Városfejlesztési és –rendezési 
Osztálya  

Határidő:    2010. július 31. 
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5. A Közgyűlés a projekt megvalósításához szükséges 86 877 693 Ft önrészt 

a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
Főépítészi,Városfejlesztési és –rendezési 
Osztálya  

Határidő:    2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

 
23. napirend tárgya:  Beszámoló a Miskolci Városi Lakossági Kártya 

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

 
A Közgyűlés 26 igen,  9 nem, 
0 tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 

V-132/43.780/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Beszámoló elfogadása a Miskolci Városi Lakossági Kártya 

kedvezményrendszer működtetéséről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város megtárgyalta a „Beszámoló a Miskolci Városi 
Lakossági Kártya kedvezményrendszer működtetéséről” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városi Lakossági Kártya 
kedvezményrendszer működtetéséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 
elfogadja. 
 
Felelős:      polgármester 
Végrehajtásért felelős:   X-Centrum Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:      azonnal 
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24. napirend tárgya:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2010/2011. 
évre szóló Fogyatékosügyi Programjának időarányos 
végrehajtásáról 

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

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 

V-133/43.781/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2006-2010 évre szóló 

Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló Miskolc 
Megyei Jogú Város 2006-2010. évre szóló Fogyatékosügyi  Programjának 
időarányos végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 2006-2010. 
évre szóló Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
    Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. június 24. 

 
 

25. napirend tárgya:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az 
Önkormányzat 2009. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről 

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

 
 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a 
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V-134/43.782/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az 

Önkormányzat 2009. évi környezetvédelmi tevékenységéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a város 
környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat 2009. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezeti  állapotáról, 

illetve az önkormányzat  2009. évi környezetvédelmi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
2. A Közgyűlés szükségesnek tartja a város környezeti állapotáról a 

lakosságot a lehetséges eszközök igénybevételével széles körben 
tájékoztatni. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és 

Városüzemeltetési    Főosztály 
Határidő:     azonnal, ill. 2010. június 30. 

 
26. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

2010. I. félévi működéséről 
 
Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett. 

 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a 

V-135/43.783/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévi 

működéséről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása 2010. I. félévi működéséről” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása 2010. I. félévi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. június 24. 
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1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Regionális Katasztrófa és Polgári 
Védelmi Szövetség részére helyiség 
biztosítására 

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

 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a  

 
V-136/43.789/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség részére 

helyiség biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Regionális 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség részére helyiség biztosítására” című 
sürgősségi előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Regionális Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség részére ingyenesen használatba adja a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Miskolc Árpád út 2. szám alatt 
található 188 m2 nagyságú, emeleti ingatlant a B-A-Z megyei 
Rendőrfőkapitányság más ingatlanba történő elhelyezést követően 
határozatlan időre, de legfeljebb a Szövetség működési idejére. A 
Szövetség az ingatlant kizárólag helyi védelmi feladatok ellátására 
használhatja. A helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, 
karbantartási ktg., társasházi közös ktg. stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti 
adóterhet a helyiség használója viseli.  
 
A helyiség berendezéséről, valamint a katasztrófa elhárításhoz szükséges  
eszközökkel történő ellátásáról az Önkormányzat gondoskodik.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság  
      elhelyezését követően 

 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 14. sz. házi gyermekorvosi körzet 

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

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a  
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V-137/43.790/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, 14. sz. házi gyermekorvosi körzet megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 14. sz. házi 
gyermekorvosi körzet megszüntetésére” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14. számú házi gyermekorvosi 
körzetet 2010. július 31. napjával megszünteti és a körzet ellátási területét a 
11. számú és 12. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területéhez rendeli 
az alábbiak szerint: 
 
A 11. sz körzethez kerül csatolásra: 
 

Bajcsy -Zsilinszky  út 1-27, 2- 26 
Katalin utca 
Király  utca 1-3, 2-26 
Kóris Kálmán utca 

 
 
A 12.sz körzethez kerül csatolásra: 
 

Corvin     utca páratlan végig  
Dankó Pista  utca 1-9, 
Mádai Lajos utca 
Munkácsi Mihály utca 
Széchenyi István  ut 35-től végig, 40-végig 

 
 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 11. számú és 12. számú 
háziorvosi körzeteket érintő körzethatár módosítással összefüggésben a 
háziorvosokkal megkötött megállapodások módosítására, aláírására, illetve a 
változás következtében szükséges intézkedések megtételére. 
 
3.) A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az ellátási terület módosítása a 
háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 17/2009. (V. 20.) számú rendelet 2. 
számú függelékében kerüljön átvezetésre. 
 
4.) A Közgyűlés hozzájárul a Recipe Gyermekorvosi Bt-vel a területi ellátási 
kötelezettséggel házi gyermekorvosi alapellátási feladat átvállalására létrejött 
megállapodás közös megegyezéssel történő – térítésmentes – 
megszüntetéséhez 2010. július 31-i hatállyal. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
    Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:    2010. július 31. 
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3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Tetemvár alsósor 
támfalcsúszás ás útbeszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

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

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-138/43.791/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Tetemvár alsó-sor támfalcsúszás és útbeszakadás 

tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész 
biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tetemvár alsó-sor 
támfalcsúszás és útbeszakadás 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 Tetemvár alsó-sor 
helyszínen 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 - Miskolc, Tetemvár alsó-
sor támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú - pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    2010. június 30. 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Tetemvár alsó-sor 
támfalánál és útbeszakadásánál kialakult vis maior káresemény elhárításához - 
sikeres pályázat esetén - a 30 %-os önrészt, amely az előzetes 
költségbecslések alapján 18 millió Ft, a 2010. évi költségvetés „Vis maior 
pályázatok önkormányzati önrész” soron rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzat  terhére biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    Sikeres pályázat esetén azonnal 
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Szent Anna köztemető 
D-i oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. szakasz 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a   

 
V-139/43.792/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő  partfalcsúszás IV-V. 

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 IV-V. 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 IV-V. szakasz tárgyú -  pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    2010. június 30. 
 
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 IV. 
szakasz esetében 15 millió forint, az V.. szakasz esetében 9 millió forint, 
összesen 24 millió forint, a 2010. évi költségvetés „Vis maior pályázatok 
önkormányzati önrész” soron rendelkezésre álló költségvetési előirányzat  
terhére  biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    Sikeres pályázat esetén azonnal 
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5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Felsőhámori temető, 
Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-
Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és 
útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

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

 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a  

V-140/43.793/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc, Felsőhámori temető, Pacsirta u. 58., Tapolcai u., 

Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész 
biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Felsőhámori temető, 
Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és 
útbeszakadás 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 Felsőhámori temető, Pacsirta 
u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és 
útbeszakadás helyszíneken 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 - Miskolc, 
Felsőhámori temető, Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-Újtelep sor 
68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú - pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehatjásért felelős: Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    2010. július 31. 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Felsőhámori temető 
partfalcsúszás esetében 3,6 millió Ft, Pacsirta u. 58. sz. támfalomlás 
esetében 9,0 millió Ft, Tapolcai u. partfalcsúszás esetében 0,75 millió Ft, 
Bábonyibérc - Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadásnál kialakult 
vis maior káresemény elhárításához  3,6 millió Ft-ot, - sikeres pályázat esetén 
- a 30 %-os önrészt, amelyek az előzetes költségbecslések alapján összesen 
16,95 millió Ft, a 2010. évi költségvetés „Vis maior pályázatok önkormányzati 
önrész” soron rendelkezésre álló költségvetési előirányzat  terhére  biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    Sikeres pályázat esetén azonnal 
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6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a júniusi rendkívüli csapadék 
okozta vészhelyzet kapcsán benyújtandó vis 
maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti 1. sz. határozati javaslatot. 

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-141/43.794/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő  vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (13714 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Júniusi 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. június 1. napján a 
rendkívüli időjárás miatt az alábbi önkormányzati utakban és árkokban 
keletkezett károk elhárításához Sajó u. (hrsz: 12662), Hernád u. (hrsz: 
0849/23), Pecér-völgyi u. (hrsz: 76709, 76708), Felsőzsolcai u. (hrsz: 0948/1, 
0948/3), Tatár-árok (hrsz: 34004), Pecér-völgyi árok (hrsz: 76709) Szinva-patak 
(hrsz:38403, 23367, 38072, 31347, 31571) vis maior pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint: 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

    adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 20.700.000Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 48.300.000Ft 70 

Források összesen 69.000.000Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
69.000.000-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. 
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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 „Vis 
maior pályázatok önkormányzati önrész” soron biztosítja. 
 
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:    Polgármester        
Végrehajtásért Felelős: Pénzügyi, Adó És Gazdálkodási Főosztály 
    Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követően azonnal 

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

 
A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

 
V-142/43.794-1/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt 

benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása (13706 azonosító számon benyújtott igény) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Júniusi 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. június 1. napján a 
rendkívüli időjárás miatt védekezési munkákban résztvevők – Tűzoltóság, MVK 
Zrt., AVE Miskolc Kft., Miskolci Városgazda Kft., MIVÍZ Kft., Közterület 
Felügyelet, és gazdasági társaságok – védekezéshez felhasznált anyagok, 
védekezésben résztvevők védelmét biztosító eszközök és ellátmányuk 
elszámolására és az árvíz miatt kitelepítettek befogadásával kapcsolatban 
felmerült költségek fedezetére vis maior pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz, a felsorolt helyszíneken - Alsó- és 
Felsőhámor, Majláth, Görömböly, Diósgyőr Miskolc Keleti kapu - az alábbiak 
szerint: 
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A káresemény forrásösszetétele: 
    adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 115.331.877 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0Ft 0 

Egyéb forrás 0Ft 0 

Vis maior igény 269.107.714 Ft 70 

Források összesen 384.439.591 Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
384.439.591.-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 „Vis 
maior pályázatok önkormányzati önrész” soron biztosítja. 
 
4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a FPP területén lévő helyiségbérleti 
szerződéseket érintő módosítására 

 
Polgármester: Módosító indítványt az előterjesztés tárgyalásakor Szilágyi 
Gizella képviselő asszony ismertetett. A javaslatot előterjesztőiként befogadja, 
így erről külön szavazni nem kell. 
 
Szilágyi Gizella képviselő asszony módosító indítványa: 
 
A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t, hogy vizsgálja felül a Bajcsy-Zs.u.-Soltész 
N.K. u. helyiségek bérleti szerződését és a szeptemberi közgyűlésre készítsen 
előterjesztést a kedvezmény kiterjesztésére. 
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Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, figyelemmel az előterjesztőiként befogadott módosító indítványban 
foglaltakra is.  

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-143/43.795/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő feladatokról 

szóló közgyűlési határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az FPP 
területén lévő helyiségbérleti szerződéseket érintő módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  a helyiségek bérletéről szóló 
rendelettel összefüggő feladatokról szóló, VI-156/31.921/2009. sz. 
határozatának I. fejezet harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Az I-II. övezetben azon bérlők számára, akik bérleti díj hátralékkal nem 
rendelkeznek, 2010. július 1-től a Főutca Ady híd – Városház tér közötti 
szakaszán a villamos projekt kivitelezésének befejezéséig, a villamosforgalom 
újraindulásáig – előreláthatólag 2010. szeptember 30-ig – 40% kedvezményt 
biztosítson a mindenkori szerződés szerinti bérleti díjból, mely az egyes bérleti 
szerződések módosításával lép hatályba.” 
 
A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t a szerződésmódosítások lebonyolításával. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     2010. július 10. 
 
2. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t, hogy vizsgálja felül a Bajcsy-Zs.u.-
Soltész N.K. u. helyiségek bérleti szerződését és a szeptemberi közgyűlésre 
készítsen előterjesztést a kedvezmény kiterjesztésére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt.  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási   
      Főosztály 
Határidő:     2010. szeptemberi közgyűlés 
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8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztése pályázati konstrukció 
keretén belül (KEOP 2010.1.1.1/B) történő 
részvétellel 

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

A Közgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-144/43.796/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási 

rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén 
belül (KEOP 2010.1.1.1/B) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Térségi 
Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati 
konstrukció keretén belül (KEOP 2010.1.1.1/B) történő részvétellel” tárgyában 
készített sürgősségi előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot 
hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Miskolc Térségi 
Konzorcium gesztor önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghirdetett Környezet és Energia Operatív Programra (KEOP 2010.1.1.1/B) 
pályázatot nyújt be. 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, mint a Miskolc Térségi 
Konzorcium gesztorát, hogy a KEOP 2010.1.1.1/B pályázat benyújtásáról szóló 
döntést a Konzorcium részére 1 hónapon belül – tekintettel a pályázat 
benyújtási határidejére - előterjessze.  
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: AVE Miskolc Kft. 
 Papp Tamás polgármesteri biztos 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és  
 Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő: 2010. július 31. 
 
3. A pályázat megvalósításához szükséges önerőt az AVE Miskolc Kft. 
előlegezi meg, melyre vonatkozóan külön megállapodást kell megkötni. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: AVE Miskolc Kft. 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  
 Főosztály 
 Papp Tamás polgármesteri biztos 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és  
 Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő: eredményes pályázatot követően 30 
 napon belül 
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9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Fazola Henrik és a Gálffy Ignác 
Térségi Integrált Szakképző Központok 
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
önrész módosítására 

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

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 12 fő) meghozta a  

 
V-145/43.797/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Fazola Henrik és Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző 

Központok infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó önrész 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Fazola 
Henrik és Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó önrész módosítására” című sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1.Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fazola Henrik Térségi Integrált 
Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1/08/01. sz. pályázat 
teljes megvalósítása érdekében bruttó 83.433.283 Ft önrészt biztosít az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére.  
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az ESZA-hoz benyújtott költségvetés-
módosítás elfogadása esetén az önrész 68.129.563 Ft-ra módosul. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 
2. A Közgyűlés a TIOP 3.1.1/08/01. kódszámú pályázat költségvetésén kívül a 
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ homlokzatának 
felújítására - beruházási és tervezési költségként - a 2011. évi költségvetés 
terhére 14.837.500 Ft-ot biztosít. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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3. A Közgyűlés - IX-206/16.926/2007. sz. és V-77/13.476/2008. sz. 
határozataiban vállalt kötelezettsége alapján - 2010. és 2011. évi 
költségvetésében biztosítja a TIOP 3.1.1/08/01. kódszámú pályázatban  
 
a) A Fazola Henrik TISZK esetében: az önrész összesen 191.470.283 Ft. 
Az ESZA-hoz benyújtott költségvetés-módosítás elfogadása esetén az önrész 
176.245.563 Ft. 
 
b) A Gálffy Ignác TISZK esetében: az önrészt a . IV-95/43.642/2010. sz. 
közgyűlési határozattal a 2011. évi költségvetés terhére biztosított összeget 
kiegészíti 159.543.610 Ft-ra. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 

 
 

10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési 
Társulás Társulási Megállapodása 
módosítására 

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

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 8 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

V-146/43.798/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK 
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása módosítása” című 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MITISZK Szakképzés-szervezési 
Társulás (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Társulási Megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
1. A Közgyűlés a Megállapodás preambulumát módosítja: 
"Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (képviseli: Káli 
Sándor polgármester), Mezőkövesed Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (képviseli: Tállai András polgármester), Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Koscsó Lajos 
polgármester) megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) 2.§ (5) bekezdés a) pontjában, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) 89/B.§ (2) 
bekezdésben foglaltak alapján, a Ktv-ben meghatározott szakképzéssel 
összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására a költségvetési szervek 
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jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.), 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján jogi személyiséggel rendelkező szakképzés-
szervezési társulást hoznak létre 2009. november 1. napjától kezdődő 
hatállyal." 
 
2. A Közgyűlés a Megállapodás I. fejezet 8. pontját módosítja. 
"8. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, működése során 
a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni." 
 
3. A Közgyűlés a Megállapodás I. fejezet 10. pontját módosítja. 
"10. A Társulás működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a 
legnagyobb tanulólétszámot delegáló fenntartó önkormányzati hivatala 
látja el, külön megállapodás alapján. Az ügyviteli feladatokat végző 
személyek közszolgálati jogviszony, munkaviszony vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében látják el feladataikat." 
 
4. A Közgyűlés a Megállapodás II. fejezet 1.1. pont negyedik francia 
bekezdését módosítja. 
"- Minden év február 15-ig, illetve július 15-ig felosztja a Társulás 
bankszámlájára évente két alkalommal - december 31-ig, illetve június 30-
ig - beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegét, 
amelyből a jelen megállapodás szerint 70 % alanyi jogon illeti meg a 
kedvezményezettként megjelölt felhasználásra javasolt intézményt." 
 
5. A Közgyűlés a Megállapodás III. fejezet 1.5. pontját módosítja. 
"1.5. Munkaszervezet: a legnagyobb tanulólétszámot delegáló fenntartó 
önkormányzati hivatala, külön megállapodás alapján." 
 
6. A Közgyűlés a  Megállapodás III. fejezet 13. pont első francia bekezdését 
törli. 
 
7. A Közgyűlés a Megállapodás IV. fejezet 1. pont harmadik és negyedik 
francia bekezdését módosítja. 
"- megszervezi a Társulási Tanács és bizottságai üléseit, 
 -  vezeti a Társulási Tanács és bizottsága üléseinek jegyzőkönyveit," 
 
8. A Közgyűlés a Megállapodás V. fejezet 6. pont harmadik mondatát 
módosítja. 
"A Társulás gazdálkodásával, az intézményfenntartó önkormányzatok általi 
befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási 
feladatokat a Társulás mint önálló jogi személy gyakorolja, a pénzforgalmat 
elkülönített bankszámlán kezeli." 
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9. A Közgyűlés a Megállapodás VI. fejezet 1. pontját módosítja. 
"1. A társulási megállapodás módosítása: 
A társulási megállapodás módosításához – a 2.-4. pontokban foglalt esetek 
kivételével – a Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. 
 
10. A Közgyűlés a  Megállapodás VI. fejezet 2. pont utolsó előtti mondatát 
módosítja. 
"A társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz." 
 
11. A Közgyűlés a Megállapodás VII. fejezet 3. pont második mondatát 
módosítja. 
"A Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűlésének, illetve 
képviselő-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített 
többséggel hozott határozatával jön létre, amely határozatok a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezik." 
 
12. A Közgyűlés a Megállapodás 1/C. mellékletét törli. 
 
13. A Közgyűlés elrendeli a Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe 
történő foglalását és felhatalmazza a Polgármestert a módosított Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Közreműködik  MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás társult  
    tagjai 
Határidő:   azonnal 
 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 

lillafüredi ingatlancsoportjának értékesíté-
sére vonatkozó korábbi két döntés 
módosítására és kiegészítésére 

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

 
 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11  fő) meghozta a  
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V-147/43.799/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjának 

értékesítésére hozott VI-113/13.558/2008. számú és a  
V-143/31.743/2009. számú határozatok módosítása, illetve 
kiegészítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az egykori 
Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjának értékesítésére vonatkozó 
korábbi két döntés módosítására és kiegészítésére” című sürgősségi 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a VI-113/13.558/2008. 
számú határozatában foglaltak alapján értékesített, a Miskolc Erzsébet 
sétányon elhelyezkedő 
 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés
Terület 

nagyság 
(m2) 

Tulajdoni hányad 

38457 udvar 12939 9839/12939
38483 udvar 1129 670/1129 
38474 sporttelep 7902 1/1 

 
ingatlan, illetve ingatlanrészek tulajdonjoga a  Hunguest Hotels Szállodaipari 
Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. sz.), részéről átruházásra 
kerüljön az Arago Hotels Zrt. (Székhely: 1113 Bartók Béla út 152., Budapest) 
részére. 
 
A továbbértékesítés feltétele, hogy az új tulajdonos átvállalja mindazon 
kötelezettségeket, melyek a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. között létrejött adásvételi szerződés 
tartalmaz. 
 
2. A Közgyűlés hozzájárul a V-143/31.743/2009. számú határozatában 
jóváhagyott, a Miskolc Erzsébet sétányon elhelyezkedő  
 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés
Terület 

nagyság 
(m2) 

Tulajdoni 
hányad 

38457 udvar 12939 2078/12939
 
ingatlanrész tulajdonjoga a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. (székhelye: 1113 
Budapest, Bartók Béla út 152. sz.) helyett az Arago Hotels Zrt. (Székhely: 1113 
Bartók Béla út 152., Budapest) részére kerüljön értékesítésre a határozatban 
foglalt egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett. 
 
3. A Közgyűlés hozzájárul a V-143/31.743/2009. számú határozatában 
jóváhagyott, a Miskolc Erzsébet sétányon elhelyezkedő  
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Helyrajzi 
szám 

Megnevezés
Terület 

nagyság 
(m2) 

Tulajdoni 
hányad 

38483 udvar 1129 30/1129 
 
ingatlanrész tulajdonjoga a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt.-től (székhelye: 
1113 Budapest, Bartók Béla út 152. sz.) visszavásárlásra kerüljön a 
határozatban foglalt egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett. 
 
4. A Közgyűlés hozzájárul a VII-189/32.080/2009. számú határozatának 10. 
pontja alapján a törzsvagyonból kivonására került, 38450 hrsz alatt 
nyilvántartott, 7257 m2 összterületű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 
22 m2  nagyságú része, vagyis 22/7257-ed tulajdoni hányada értékesítésre 
kerüljön a szomszédos - a folyamatban lévő telekalakítási eljárás során 
38457/2 hrsz alatt kialakuló - ingatlan leendő tulajdonosa, az Arago Hotels Zrt. 
(Székhely: 1113 Bartók Béla út 152., Budapest) részére, a fajlagos eladási árat 
a már elidegenített ingatlancsoport üres területének 7.857 Ft/m2 fajlagos eladási 
árával azonosan meghatározva.  
 
5. A Közgyűlés megbízza a Miskolc Holding Zrt-t az elidegenítés és 
visszavásárlás teljes körű - az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló 
– lebonyolítására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     azonnal, illetve 2010.december 31. 

 
 

12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az „É-D-i villamos 
vonalfejlesztés”projekt egvalósíthatósági  
tanulmány elkészítéséhez támogatási 
forrás megszerzésére 

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

 
 
A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a  
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V-148/43.800/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  É – D villamos vonalfejlesztés” projekt megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítéséhez támogatási forrás megszerzése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „É – D villamos 
vonalfejlesztés” projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 
támogatási forrás megszerzésére készült sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az „É – D villamos 
vonalfejlesztés” projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 
támogatási forrás megszerzésére vonatkozó javaslatot támogatja. A pályázati 
anyagokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
megbízásával az MVK Zrt. készítse el. 
Felelős:     polgármester 
Határidő:    azonnal 
 
2. A Közgyűlés megbízza az MVK Zrt-t a pályázat elkészítésével. 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Polgármesteri Kabinet 
 Építési, Környezetvédelmi és  
 Városüzemeltetési Főosztály 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2010. július 31. 

 
13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

vállalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési rendelete alapján átmeneti 
támogatás nyújtására 

 
Polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat A.) változatát. 

 
A Közgyűlés 1 igen, 26 nem, 8 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az 
előterjesztés szerinti határozati 
javaslat A.) változatát 
elutasította. 
 

Polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
B.) változatát. 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem, 4 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) az 
előterjesztés szerinti határozati 
javaslat B.) változatát elfogadta 
és meghozta a  
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V-149/43.809/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési és befektetés-

ösztönzési rendelete alapján átmeneti támogatás nyújtása a 
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. miskolci 
termelőkapacitás fejlesztéséhez 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési rendelete 
alapján átmeneti támogatás nyújtására” című sürgősségi előterjesztést és 
Miskolc Megyei Jogú Város 27/2009. (VI. 30.) sz. rendeletével módosított 
32/2008. (XI. 26.) sz. vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési rendelete 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez a 2011. évi 
költségvetésben 250.000 (kétszázötvenezer) euró összegű és a 2012. évi 
költségvetésben 250.000 (kétszázötvenezer) euró összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít. A támogatás folyósítása forintban történik, a 
támogatási szerződés aláírását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB 
árfolyam szerinti forint értéken. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 
a támogatás igénybevétele érdekében vállalja 2,7 milliárd Ft értékű beruházás 
megvalósítását, a beruházás kezdési időpontjától (2009. október 08.) számított 
2 éves időtartam alatt 2011. szeptember 30-ig 350 új munkahely létrehozását, 
amely létszám foglalkoztatását  legalább 5 éven keresztül (2016. szeptember 
30-ig) fenntartja. A fejlesztés bázis létszáma a 2009. szeptember havi átlagos 
statisztikai állományi létszám: 932 fő.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     a 2011. évi és 2012. évi költségvetés  
      tervezetek összeállításának időpontja 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály 
Határidő:     2010. július 31. 
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14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola és a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és kollégium alapító 
okiratának módosítására, valamint 
középiskolákban korábban 
engedélyezett osztályszámok 
indításának módosítására 

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

 
 
A Közgyűlés 26 igen, 9 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 10 fő) meghozta a  

 
V-150/43.810/2010. sz. határozatot 
 
Tárgy:  Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola, és a 

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
alapító okiratának módosítása, valamint középiskolákban 
korábban engedélyezett osztályszámok indításának 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola, és a Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium alapító okiratának, valamint a II-21/43.248/2010. sz. 
határozat módosítására” című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását 2010. július 1. 
hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet) 
 
Az intézmény alaptevékenysége kiegészül: 
 
1.számítógépes adatrögzítő 
2.textiltermék összeállító 
3.asztalosipari szerelő 
4.parkgondozó 
5.asztalos 
6.kerámiakészítő 
7.kárpitos 
szakmákkal. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Határidő:   2010. július 15. 
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2. A Közgyűlés a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium alapító okiratának módosítását 2010. július 1 hatállyal az alábbiak 
szerint jóváhagyja. (2. sz. melléklet) 
 
Az intézmény alaptevékenysége kiegészül a fogtechnikus szakmával. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Határidő:   2010. július 15. 
 

 
3. A Közgyűlés módosítja a II-21/43.248/2010. számú határozata III./1. 
pontját, melyben engedélyezte a középfokú iskolákban 2010/2011. tanítási 
évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint: 
 

Intézmény II-21/43.248/2010.sz. 
határozatban 
engedélyezett 
osztályok száma 
(nappali) 

Csökken
és/ 
emelked
és 

2010/2011-
ben indítható 
osztályok 
száma 

Eötvös József Építőipari,  
Művészeti Szakképző 
Iskola 

38 +7 45 

Martin János Szakképző 
Iskola 

28 -7 21 

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 

51 +1 52 

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi  
Szakközépiskola 

28 -1 27 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Határidő:   2010. július 15. 
 
4. A Közgyűlés utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító 
okiratban bekövetkezett változás – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer részére jelentse be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Közreműködik:  Az érintett intézmény vezetője 
Határidő:   2010. július 15. 
 

 112 



5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. és a 2. sz. 
mellékletek szerinti alapító okiratok aláírására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Határidő:   2010. július 15. 
 
6. A Közgyűlés felkéri 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: Közoktatási és Kulturális Főosztály Közoktatási 

Osztálya 
Határidő:   2010. július 2. 
 

(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Várfürdő Szauna fejlesztésére 
és üzemeltetésére bérleti szerződés 
alapján 

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

A Közgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 
tartózkodó szavazattal (nem 
szavazott: 11 fő) meghozta a  

V-151/43.811/2010. sz. határozatot  
 
Tárgy:  Diósgyőri Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére 

vonatkozó bérleti szerződés 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a " Javaslat a Várfürdő 
Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére bérleti szerződés alapján” című 
sürgősségi előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1.Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben megfogalmazott 
célokkal egyetért, azok megvalósítását támogatja. 
 
2.A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletben szereplő 
bérleti szerződést a Gazdasági és Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezése 
után aláírja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
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Polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának a végére értek.  
A következő Közgyűlés időpontja:  
 

2010. szeptember 9. 
 

 
Az ülést 17:24 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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