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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlésen megjelent 

1



vendégeket, az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait. 
Bejelenti, hogy a testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 24 
fő, így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit. 

Dr. Kriza Ákos polgármester ismerteti a közgyűléssel, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 17. §-a alapján rendkívüli ülést hívott össze, tekintettel 
arra, hogy Dr. Simon Gábor a Magyar Szocialista Párt frakcióvezetője – a 
képviselők egynegyedének indítványára - írásban kérte az ülés összehívását.  
Az ülés napirendjének az önkormányzat gazdasági programjának 
megvitatását javasolták. Az SZMSZ vonatkozó rendelkezése értelmében a 
rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli 
ülés tartására irányuló indítványok vonatkoztak. Napirenden kívüli 
hozzászólásra illetve közérdekű bejelentések megtételére nincs lehetőség.

Hangsúlyozza, hogy az MSZP által tárgyalni javasolt napirend szerepel a 
közgyűlés ez évi munkatervében, a 2011. március 10-i rendes ülés 
napirendjei között  is, 7. napirendi pontként.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló törvény 71. § (1) 
bekezdésének megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet 2011. február 
14-én kiküldésre került. A  márciusi rendes ülés így tárgyalni fogja az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot is, melyről a törvényi 
előírásoknak megfelelően 2011. március 15-ig döntést hoz.  

Az elmúlt nyolc év költségvetési hagyatékának ismeretében és  az 
elkövetkező évek költségvetési lehetőségeit figyelembe véve kerülhet majd 
sor a gazdasági program meghatározására. 

Felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdése szerint a gazdasági programot a 
képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az 
egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az 
alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 
ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Ez a hat hónap 2011. április 
15-én telik le. Mindez azt jelenti, hogy minden törvényi határidőt betartva, a 
szükséges döntéseket egymásra építve alakítják ki végleges álláspontjukat a 
gazdasági program tekintetében. 

Jelzi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat MSZP-frakció által is 
hivatkozott 11. §-a a közgyűlés ciklusprogramjáról úgy rendelkezik, hogy a 
polgármester az alpolgármesterek és a bizottságok bevonásával gondoskodik 
arról, hogy a településfejlesztés és a közszolgáltatás szervezésének főbb 
céljait, feladatait tartalmazó programok készüljenek a közgyűlés 
megbízatásának időtartamára, illetve rövidebb időre. Konkrét határidő ebben 
a rendelkezésben nem szerepel. Ezek kidolgozása is időben meg fog 
történni, nyilvánvalóan a frakciók bevonásával, a vélemények, álláspontok 
megismerésével.  
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Emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy a korábbi városvezetés 
gazdasági programja 2007. június 21-én került elfogadásra az V-
99/16.488/2007. számú határozattal, 8 hónappal az önkormányzati 
választásokat követő alakuló közgyűlés után, hiszen a választás napja 2006. 
október 1-jén, az alakuló közgyűlés pedig október 20-án volt. 

Álláspontja szerint Dr. Simon Gábor frakcióvezető úr által indítványozott mai 
rendkívüli ülés okafogyottá vált, a megtárgyalni szándékozott javaslat a 
márciusi rendes ülés napirendjei között szerepel, egyebekben semmiféle 
törvényi rendelkezés, jogszabályi kötelezettség nem indokolja a javaslat 
korábbi megtárgyalását. 

Dr. Kriza Ákos polgármester kéri, hogy az elhangzottakat figyelembe véve 
szavazzanak a rendkívüli ülés napirendi pontjáról.

Megadja a szót dr. Simon Gábornak.

Dr. Simon Gábor elismeri, hogy egymásra épülő folyamatokról van szó. 
Ezért is vélték úgy, hogy az SZMSZ előírásának megfelelően január 27-ére 
elkészített gazdasági programot külön összehívott közgyűlés tárgyalja. Úgy 
gondolják, hogy a négyéves ciklusprogram olyan iránytű, amire a 2011. évi 
költségvetést alapozni kell.

Dr. Kriza Ákos polgármester kéri, hogy az ügyrendi javaslatot ismertesse a 
képviselő úr.

Dr. Simon Gábor leszögezi, hogy a rendelkezésére álló két percen belül 
ismertetni fogja. Véleménye szerint a gazdasági program mihamarabbi 
megtárgyalását sürgették azok a médiában megjelenő információk, melyek a 
város gazdasági helyzetét mutatták be. Javasolja, hogy mivel a képviselők 
számára nem került kiküldésre a ciklusprogram, ezért a mai napon erről ne 
tárgyaljanak. Ügyrendi javaslata ennek megfelelően, hogy ne fogadják el a 
napirendi pontot. Javasolja továbbá, hogy a március 10-i ülésen a 
ciklusprogram ne a 7. napirendi pont legyen, hanem az első.

Dr. Kriza Ákos polgármester úgy véli, hogy képviselőtársa összekeveri a 
gazdasági program és a ciklusprogram fogalmát, ezért kéri, hogy konkrétan, 
a vonatkozó jogszabályokkal összhangban fogalmazza meg javaslatát.

Dr. Simon Gábor ismerteti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény az 
önkormányzat gazdasági programját nevesíti, ugyanakkor mind a 
jogelméletben, mind a gyakorlatban a gazdasági program új megfogalmazást 
kapott. Azaz a ciklusprogram a gazdasági program új elnevezése, csak két 
jogszabály kétféle terminust használ, de ugyanazt jelenti. 

Dr. Kriza Ákos polgármester megköszöni a pontosítást. Kéri, szavazzanak 
az ügyrendi javaslatról.
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A Közgyűlés 8 igen, 16 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) az 
ügyrendi javaslatot nem fogadta el.

Dr. Kriza Ákos polgármester kéri, hogy most szavazzanak a napirendi 
pontról.

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) a 
rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg.

Javaslat az Önkormányzat gazdasági programjára
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester megadja a szót dr. Kiss János képviselő 
úrnak, kéri tegye meg ügyrendi javaslatát.

Dr. Kiss János indítványozza a hatályos SZMSZ  41. § (5) bekezdése 
alapján, hogy a napirendre tűzött javaslat feletti vitát ne kezdjék meg, hanem 
kétfordulós döntéshozatalt alkalmazzák, azaz a közgyűlés a soron következő 
rendes ülésén tárgyalják meg, 2011. március 10-én. Indokolásában elmondja, 
hogy az ellenzék hétvégi bejelentése után úgy gondolta, hogy a konstruktív 
ellenzék, beváltva veresége után tett nyilatkozatait, szakmailag alátámasztott 
javaslatokkal áll elő a programhoz. Ez azonban nem valósult meg. 
Véleménye szerint a krízisben lévő MSZP bekényszeríti a közgyűlést is a 
színjátékába, hiszen olyan gazdasági program megtárgyalását 
kezdeményezték, melyet nem készítettek el, ezzel megsértették az 
önkormányzatiság szellemét, és megsértették Miskolc város lakosságát. 
Végezetül kéri a szocialista képviselőket, hogy március 10-ig készítsék el a 
saját gazdasági programjukat, nyújtsák azt be a közgyűlésnek, hogy arról 
vitázni lehessen. Reméli, hogy ezen a közgyűlésen nemcsak a városvezetés 
programjáról, hanem az ellenzék programjáról is vitázhatnak.

Dr. Kriza Ákos polgármester kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester bejelenti, hogy a rendkívüli közgyűlés 
befejeződött, megköszöni a képviselők munkáját. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a JOBBIK-frakció nevében Szegedi Márton elnök úr 
sajtótájékoztatót tart az ülést követően a díszterem melletti kisteremben. 
Bejelenti, hogy a soron következő rendes közgyűlés időpontja 2011. március 
10.  A közgyűlés rendkívüli ülését bezárja.
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k.m.f.

Dr. Mihalecz Péter Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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