
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
 KÖZGYŰLÉSE 

 

IV-22.050-4/2011. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 14-én, 9.00 órai 

kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.   
 
Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, Eperjesi 
Erika, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Dr. 
Gonda Géza, Jakab Péter, Katona Ferenc, Dr. Kiss János, Kovács Józsefné, Dr. 
Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. 
Nehéz Károly, Pakusza Zoltán, Seresné Horváth Zsuzsanna, Dr. Simon Gábor, Soós 
Attila, Szabó Sándor, Szegedi Márton, Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő, Dr. Zsiga 
Marcell 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester 
 
Meghívottak: Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató, Márkus Zsolt Endre Miskolc 
Holding Zrt. Elnök-vezérigazgató, Dr. Borsos Attila MVK Zrt. vezérigazgató, Vécsi 
György MIHŐ Kft. ügyvezető igazgató, Vojtilla László MIVIZ Kft. ügyvezető igazgató, 
Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató, Perecsenyi Attila 
Városgazda Nonprofit Kft. és Régió Park Miskolc ügyvezető igazgató, Orosz Gábor 
MIKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, Molnár Attila AVE Miskolc 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. igazgató, Halász Rózsa Szocio-
Produkt ügyvezető igazgató 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlésen 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 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 28 fő, így a 
Közgyűlés határozatképes, amit megnyit, később érkezik Giákné Bobály Judit, így a 
testület száma 29 fő. Pfliegler Péter alpolgármester úr a későbbiekben csatlakozik a 
Közgyűlés munkájához. A város ismert sportolóit, Deák-Bárdos Mihály birkózót, és 
edzőjét, Repka Attila olimpiai bajnokot köszönti. Deák-Bárdos Mihály az elmúlt 
hetekben kiemelkedő eredményét ért el, öregbítve a diósgyőri birkózás hírnevét, 
gratulál neki a dortmundi Európa Bajnokságon elért 3. helyezéshez. Tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy a sportrendeletnek megfelelően az önkormányzat pénzjutalmat is 
folyósít részükre. Ügyrendi javaslatra szót ad Dr. Kovács Lászlónak:  
 
Dr. Kovács László: Bejelenti, hogy két héttel ezelőtt elhunyt Kiss András, aki hosszú 
ideig volt a város tanácstagja és 1987-ben Városért Díszplakettet kapott, Felső-
Hámorban élt. Haláláig aktív közéleti életet élt, még tavaly az árvíz idején is sokat 
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segített a városnak. Kéri, hogy polgármester úr tegye lehetővé, hogy a Közgyűlés 
néma felállással tisztelegjen emlékének.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, hogy néma felállással 
emlékezzenek Kiss András Úrra.  
 

(Megemlékezés után.) 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Jakab Péternek ad szót. 
 
Jakab Péter: Ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pontok között 32.-ként szereplő 
„Javaslat az MVM Zrt. MIFŰ Kft. -ben lévő üzletrészének MIHŐ Kft. által történő 
megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést nyílt 
ülésen tárgyalja a Közgyűlés, mivel fajsúlyos, a közszolgáltatást érintő kérdésről van 
szó. Nem érti, hogy mivel közpénzről történik döntés, miért kell zárt ülésen tárgyalni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy ő is a nyitottság híve, de a szerződő 
felek, gazdasági társaságok miatt nem lehet nyílt ülésen tárgyalni az előterjesztést. 
Vécsi Györgyöt kérdezi, a MIHŐ vezetőjét, hogy adtak-e hozzájáruló nyilatkozatot a 
felek, mert az önkormányzat gazdasági érdekeit sértené.  
 
Vécsi György: Kéri a zárt ülés tartását, az Önkormányzat gazdasági érdeke miatt.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, hogy először a sürgősségi 
előterjesztések napirendre tűzéséről döntsön.  
 
A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra: 
 

1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2011. évi egészségügyi gép-műszer 
beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtásához való hozzájárulásra 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés 
napirendre történő felvételéről.  
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 
Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó fenntartói önrész 
felhasználásáról szóló korábbi döntés 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek az 
ülés napirendre történő felvételéről.  
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés  napirendjére 
felvette. 

 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat az 
önkormányzati fenntartású óvodákba járó 
gyermekek részére iskolatej ellátáshoz 
szükséges önrész biztosítására 

 
Előterjesztő:  MSZP frakció önkormányzati képviselői  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Meglátása szerint ez rendelet módosítást jelentene, 
és nem szavaztatható, de kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés napirendre 
történő felvételéről.  
 

A Közgyűlés 12 igen, 16 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére nem 
vette fel.  

 

4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására 
ajánlattételi felhívás közzétételére és 
könyvvizsgáló megbízására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés 
napirendre történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 2 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Belvárosi Óvoda, a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet, a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet és a Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés 
napirendre történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 26 igen, 1 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 2 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat jegyzőjének kinevezésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek a 
zárt ülés napirendjére történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 

7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Andrássy Gyula Szakközépiskola 
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetésére 

Előterjesztő:    Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés zárt 
ülés napirendjére történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 

Előterjesztő:    Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés zárt 
ülés napirendjére történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0   
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 
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9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság igazgatósági tagja 
lemondásának tudomásulvételére, illetve 
visszahívására, valamint új igazgatósági 
tagok megválasztására 

Előterjesztő:    Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Közgyűlést, szavazzon az előterjesztés zárt 
ülés napirendjére történő felvételéről. 
 

A Közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 0 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést a munkatervtől való 
eltérésről. Előtte megadja a szót Dr. Simon Gábor Úrnak, aki ügyrendi javaslatot 
terjeszt elő. 
 
Dr. Simon Gábor: A szocialista frakció készített egy sürgősségi előterjesztést a 
Közgyűlésre. Azt javasolja, hogy ezt, amennyiben a Közgyűlés elfogadja, tárgyalják 
meg. Címe: Javaslat Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének 
megállapítására és vizsgálóbizottság felállítására. Az ügyrendi javaslat 
indokolásaként elmondja, hogy a 2010. évi önkormányzati választás után Miskolc új 
Közgyűlése 2010. október 15. napján alakult meg. Az alakuló ülésen az 
önkormányzati képviselők és Miskolc megválasztott polgármestere esküt tett, 
melynek szövegében kinyilvánította, hogy az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt 
megtartja és megtartatja. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg a megválasztott polgármester 
vonatkozásában. Az összeférhetetlenség jogintézményével a jogalkotó a közélet 
tisztasága érdekében kizárni kívánja a különböző okból össze nem egyeztethetőnek, 
nem folytathatónak ítélt tevékenységek együttes gyakorlását. Az Ötv. felsorolja 
azokat a tisztségeket, melyeket a főállású jogviszonyban álló polgármester csak 
akkor tölthet be, ha ehhez a képviselő-testület hozzájárul. A hatályos jogi 
szabályozás alapján az összeférhetetlenségi okot a polgármester megválasztásától, 
illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles 
megszüntetni. A törvény 33. § (2) bekezdése így rendelkezik: A főállású 
polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője. Dr. Kriza Ákos polgármester a Bona-Cura Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság üzletvezetője, és a Krila-Med Egészségügyi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője. Ezen gazdasági érdekeltségeit a 
hatályos cégjegyzék bizonyítja, illetve polgármester úr 2011. január 25. napján a 
polgármesteri vagyonbevallásában is szerepelteti.  Az összeférhetetlenséget a 
polgármesternek 2010. november 4. napjáig meg kellett volna szüntetnie, de erre a 
mai napig nem került sor. Az Ötv. 33. § (3) bekezdése szerint a polgármester az 
összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok 
felmerülésétől számított 30 napon belül megszünteti. A 4. pont rendelkezik arról, 
hogy ha nem tett eleget, akkor a Közgyűlésnek egy 3 fős bizottságot kell felállítani, 
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ezért azt javasolja a frakció nevében, hogy a mai napon állítsanak fel egy 3 fős 
bizottságot, ehhez közgyűlési döntés kell. Indítványozzák, hogy a bizottságból egy 
főt a FIDESZ-frakció, egy főt, az MSZP-frakció és egy főt a JOBBIK-frakció 
delegáljon.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Figyelmezteti Dr. Simon Gábort, hogy lejárt a 
hozzászólási ideje.  
 
Dr. Simon Gábor: Azt gondolja, és arra kéri a Közgyűlést, hogy a magasabb rendű 
jogszabályt alkalmazza, és ne az SZMSZ szabályait, és a javaslatukról döntsön, ezt 
a témát vegye napirendre.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A KDNP-frakció kérésére tanácskozási szünetet 
rendel el.  
 

(Tanácskozási szünetet követően.) 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tekintettel arra, hogy Dr. Simon Gábor javaslata a 
személyét érinti, átadja az ülés vezetését Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úrnak.  
 
Dr. Zsiga Marcell: Meglepődött, amikor Dr. Simon Gábor jogszabálysértésre 
hivatkozott, véleménye szerint ő is jogszabályt sértett. Ezzel igazolja azt a politikai 
cirkuszt, amit az MSZP-frakció próbál az említett ügyből kreálni. Egy ügyrendi 
javaslatba burkolva sürgősségi indítványra hivatkozni nem túl elegáns dolog. 
Álláspontja szerint nem egyértelmű, hogy ügyrendi indítványról, vagy sürgősségi 
indítványról van-e szó, így kéri aljegyző asszonyt, ismertesse az SZMSZ 
rendelkezéseit a sürgősségi indítványok rendjéről.  
 
Méhész Katalin: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/ 
2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján sürgősségi 
indítványt a tisztségviselők, bizottsági állásfoglalás alapján a bizottságok elnökei, 
valamint legalább 6 települési képviselő együttesen írásban terjeszthet elő. A szóban 
előterjesztett önálló képviselői indítvány nem az SZMSZ 19. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint került előterjesztésre, ezért napirendre tűzéséről nem szavazhat a 
Közgyűlés. Az önkormányzati törvény nem írhatja felül a helyi önkormányzati 
szervezeti és működési szabályzatot, hiszen az önkormányzati törvény 
rendelkezéseinek a figyelembe vételével fogadta el, és készült el az önkormányzat 
SZMSZ-e, ami nem lehet ellentétes az önkormányzati törvény rendelkezéseivel.  
 
Dr. Zsiga Marcell: Aljegyző asszony tájékoztatása szerint az önkormányzati törvény 
és az SZMSZ maximálisan összhangban van egymással, személyes véleménye, 
hogy polgármester úr egyetlen fillér közpénzzel nem károsította meg a várost, 
mindenki, aki a Hivatalban dolgozik tanúsíthatja, hogy polgármester úr reggel héttől 
sokszor este 8-ig 100 % erőbedobással próbálja szolgálni a város érdekeit. Mivel az 
MSZP állítólagosan bizonyos információk birtokában volt, ezeket jóhiszeműen, 
jóindulatúan korábban is lehetett volna a városvezetés tudtára adni. Korábban is 
jelezhette volna a Polgármesteri Kabinetnél és nem kellett volna az egészből politikai 
cirkuszt kreálni. De a szocialistáknak ez a szándéka, nem pedig az, hogy a  város 
életében konstruktívan közreműködjenek, ahogyan azt hangoztatni szokták. Elegáns 
gesztus lenne a Közgyűlés részéről, ha valóban egy 3 tagú bizottság egy vizsgálat 
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keretében megvizsgálná azokat az adatokat, melyeket említettek. Mivel a törvény 
rendelkezése szerint 3 tagú bizottság vizsgálhatja ki ilyen esetekben az ügyet, ezért 
javasolja, hogy a Közgyűlés szavazzon arról, hogy egy ilyen bizottságot felállítsunk, 
ami a mai napon elvégzi ezt a feladatot. Arra tesz indítványt, hogy ezt a bizottságot 3 
frakcióvezető alkossa, a JOBBIK, a KDNP és a FIDESZ frakcióvezetője, azért, mert 
az MSZP láthatóan elfogult ebben az ügyben. Kéri a Közgyűlést, szavazzon erről a 
javaslatról.  

A Közgyűlés 19 igen, 9 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 1  fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta, majd meghozta a:  
 

III-60/22.552/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének vizsgálata, 
vizsgálóbizottság felállítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Dr. Kriza Ákos 
polgármester összeférhetetlenségének megállapítására és vizsgálóbizottság 
felállítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza. 

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 33/A § (4) rendelkezése alapján Dr. Kriza Ákos polgármester 
összeférhetetlenségének kivizsgálására háromtagú vizsgálóbizottságot állít fel. 

 

2. A közgyűlés a vizsgálóbizottság tagjának kijelöli: 

 Dr. Kiss János FIDESZ frakcióvezetőt, 

 Molnár Péter KDNP frakcióvezetőt, 

 Szegedi Márton Jobbik frakcióvezetőt. 

 

3.  A közgyűlés elrendeli, hogy a vizsgálóbizottság a vizsgálat eredményéről a 
közgyűlés ülésének időtartama alatt adjon tájékoztatást. 

 

Felelős: vizsgálóbizottság elnöke 

Határidő: azonnal, illetve a vizsgálatot követően azonnal 
 

 
Dr. Zsiga Marcell: Javaslatot tesz arra, hogy a bizottság, Szegedi Márton úr, Molnár 
Péter úr, és Dr. Kiss János úr még a mai napon végezze el a munkáját. Az ülés 
vezetését visszaadja polgármester úrnak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Reméli, hogy a bizottság a mai napon elvégzi a 
munkáját, és megállapítja azokat a tényeket, melyeket a jogszabályokból, illetve a 
vagyonbevallásából és a cégjegyzékből ki lehet olvasni, természetesen bármilyen 
következtetést von le a bizottság, annak aláveti magát. Egyértelműnek tartja, hogy a 
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jogszabályi megfelelés az kötelező, mint ahogy alpolgármester úr is jelezte, bár 
ügyvezető két gazdaságban is, semmilyen vagyoni előnye ebből személy szerint 
nincs, nem is tevékenykedik ezekben aktívan. Erről szavazni fog a Közgyűlés. 
Folytatva a munkát elmondja, hogy a Közgyűlés által elfogadott éves munkaterv  
áprilisi ülésének 3., 4., és 7. pontjait a mai Közgyűlés nem tárgyalja az alábbi indokok 
alapján. A munkatervben a 3. és 4. napirendi pontok az alábbiak voltak: 3. Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (MÉSZ) K4/1 jelű módosítására  
4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (MÉSZ) K4/2 jelű 
módosításának megkezdésére. A jelenleg hatályos rendezési terv K4/1 és K4/2 
módosítása azért  nem  kerül az áprilisi közgyűlés elé, mert a kért módosítások egy 
része ellentétes a város fejlesztési elképzeléseivel, illetve az az alapján tervezett 
rendezési terv felülvizsgálat fő elemeivel. A K4-es anyag ilyen szempontú 
áttekintése, felülvizsgálata folyamatban van. 7. pont: Javaslat a Zöld Nyíl 
villamosfejlesztési nagyprojekt villamos jármű beszerzését célzó közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására. A 3. közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozata alapján a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság  
eredménytelennek nyilvánította, így az eredményhirdetésre nem kerülhet sor. A 
munkatervben 13. napirendként szereplő előterjesztés: „Javaslat bírósági ülnökök 
megválasztására” sürgősségi előterjesztés keretében kerül ma a Közgyűlés elé, 
figyelemmel a törvényi és a köztársasági elnöki határozatban előírt határidőkre. 
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a meghívóban szereplő 14. 
napirendet: „Javaslat a lillafüredi, egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának 
értékesítésére hozott határozat módosítására”, visszavonja. Visszavonja továbbá a 
16, 17, és 18. napirendi pontokat, melyek az iskolák egyházi fenntartásba adásáról 
szólnak. 
Ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban szereplő 10. napirendet: „Javaslat Miskolc 
város kitüntető címeinek és díjainak adományozására ” zárt ülésen tárgyalja a 
Közgyűlés, tekintettel arra, hogy az személyi kérdéseket érint. 

  
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

 
 

 A Közgyűlés 24  igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban szereplő 28. 
napirendet: „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes 
tulajdonában álló Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának módosítására, további ügyvezető megválasztására és 
díjazásának megállapítására” nyílt ülésen tárgyalja a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy 
az érintett írásban hozzájárult a nyílt ülés tartásához. Kéri, szavazzanak erről az 
ügyrendi javaslatról. 

 
 A Közgyűlés 24 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi javaslata továbbá, hogy a meghívóban 
szereplő 31. napirendet: „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
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egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztására” szintén nyílt ülésen tárgyalja a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy az 
érintett írásban járult hozzá személyi ügyének nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

 
 A Közgyűlés 24 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: További ügyrendi javaslata, hogy a zárt ülés 
napirendjei közül a 4. sürgősségi napirendet: „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzat jegyzőjének kinevezésére” a zárt ülés első pontjaként 
tárgyalja a Közgyűlés. Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról. 

 
 A Közgyűlés 25  igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő)  az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

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

 
 

 A Közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás  mellett (nem szavazott: 4 fő) az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi a képviselőtársakat, van-e kérdés, észrevétel 
az ülés napirendjére vonatkozóan.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, 
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre és az elfogadott 
ügyrendi javaslatokra is. 
 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) az ülés 
napirendjét a meghívóban foglaltak szerint 
állapította meg, figyelembe véve a napirendre 
felvett sürgősségi előterjesztéseket és az elfogadott 
ügyrendi javaslatot is. 

 
1. Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány 
megállapítására  
 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

 
3. Önálló képviselői indítvány: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására 
Előterjesztő: Szegedi Márton önkormányzati képviselő 

 
4. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. 

(VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a város 
településszerkezeti tervének módosítására vonatkozó határozat elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester  

 
5. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
6. Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati 

rendelet módosítására és a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 
22/2000. (V.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 

7.  Önálló képviselői indítvány: Javaslat a közterületen lévő játszótereken a 
dohányzást tiltó rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Jakab Péter önkormányzati képviselő 
 
8.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel 
 történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) 
 önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
9.  Javaslat közterületek elnevezésére 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 

tervének jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
12.  Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott Várost Építünk Miskolc Kötvényekhez 

kapcsolódó Miskolc Holding Zrt. kezességvállalásának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
13.  Javaslat a Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges 

Akcióterületi Tervének módosítására 
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 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázati 

keretszabályzatának módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
19.  Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának 

ellátására történő pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
21.  Javaslat a 2011. évi ellenőrzési terv módosításának jóváhagyására 
 Előterjesztő: jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző 
 
22.  Javaslat a Bűnmegelőzési Centrum (Miskolc, Széchenyi u. 12.) alatti további 

üzemeltetésére 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
23.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozása a 

MAKROVIRKA projekthez 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
24.  Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, javaslat a 

2011. évi turizmus-marketing feladattervre 
 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
25.  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2010. II. félév) 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
26.  Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző  
 
27. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati tevékenységéről 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
28.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában 

álló Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratának módosítására, további ügyvezető megválasztására és 
díjazásának megállapítására 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
31.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes 

tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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ZÁRT ÜLÉS 
 
29.  Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont vezetője megbízásának 

meghosszabbítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
30. Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb 

vezetői beosztásának betöltésére 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
32.     Javaslat az MVM Zrt. MIFŰ Kft.-ben lévő üzletrészének MIHŐ Kft. által történő 

megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester   
 

34. Javaslat fellebbezés elbírálására behajtási engedélyezési ügyben 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester  
 

10.  Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására  
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
 

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1.  Javaslat a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási igény benyújtásához való hozzájárulásra 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
2. Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális 

fejlesztéséhez kapcsolódó fenntartói önrész felhasználásáról szóló korábbi 
döntés módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
3. Önálló képviselői indítvány: Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákba 

járó gyermekek részére iskolatej ellátásához szükséges önrész biztosítására 
 Előterjesztő: MSZP frakció önkormányzati képviselői 
 
4.  Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlattételi felhívás közzétételére 

és könyvvizsgáló megbízására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
5. Javaslat a Belvárosi Óvoda, a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
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A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítványok: 
 
6.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének kinevezése 

Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
7.  Javaslat az Andrássy Gyula Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
8.  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 

Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
9.  Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság igazgatósági tagjainak lemondására és új igazgatósági 
tagok megválasztására 

Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Közérdekű hozzászólások, interpellációk 
következnek. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 
elnökhelyettese, Bárcziné Sowa Halina írásban kérte, hogy a mai ülésen 
beszámolhasson a 2011. március 23-ai Lengyel-Magyar Barátság Napja 
lengyelországi rendezvénysorozatról. Megadja a szót Bárcziné Sowa Halina 
asszonynak.   

 
Bárcziné Sowa Halina: 2011. március 23-án Magyarország és Lengyelország 
közösen ünnepelte a lengyel-magyar barátság napját. Ebből az alkalomból 
emlékvonat indult Budapestről Poznanba. A miskolci lengyel kisebbségi 
önkormányzat delegációja közösen Miskolc város két képviselőjével, Rakaczki 
András és Molnár Péter urakkal képviselte a várost. A civil szervezetek képviselőivel, 
köztük Szabó Sándor úrral is találkoztak. Első állomásuk Győr volt, megemlékeztek 
a tavaly elhunyt lengyel államfőről, valamint felavatták egy emlékkövet. Az idei 
hivatalos ünnepséget Győr testvérvárosában Pozdnanban rendezték. Dr. Somogyi 
Tivadar, Győr alpolgármestere tartott beszédet. A most felavatott emlékkő egy 
tölgyfalevelet ábrázol. A miskolci delegáció virágkoszorút helyezett el, lerótta 
kegyeletét. Az ünnepség után továbbindultak Poznanba, ahol március 23-án 
rendezték a hivatalos ünnepséget. Délelőtt került sor a köztársasági elnökök 
részvételével zajló plenáris ülésre. Beszédet mondott az egyetem rektora, a 
polgármester, és a lengyel államfő. Végezetül Schmitt Pál mondott beszédet, aki 
hangot adott azon véleményének, hogy ez a világon egyedülállónak mondható 
jelenség, amilyen az ezer éves magyar-lengyel barátság. Nemcsak a közös 
történelem, vagy a sors hasonlósága, de valamiféle rokon lélek jelenség is egyben. 
Az államfő hangsúlyozta, hogy e barátság csak akkor él tovább, ha sikerül élővé 
tenni, civil kezdeményezések, testvérvárosi kapcsolatok, ifjúsági cserék révén. 
Végezetül bejelentette, hogy jövőre ezen a napon Ópusztaszeren kerül 
megrendezésre a magyar-lengyel barátság napja, két évvel később pedig, 2013-ban 
Katowicében. Az ünnepi megemlékezést szimfonikus zenekar koncertje zárta. A 
plenáris ülés után az egyetem melletti téren lévő 1956-os emlékmű megkoszorúzása 
következett. Utuk elérte célját, erősítette a lengyel-magyar barátságot, és 
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népszerűsítette Miskolc városát is. A miskolci lengyel kisebbségi önkormányzat a 
közeljövőben tervez egy nagyszabású nemzetközi konferenciát, amelynek fő témája 
az európai uniós elnökség két ország közötti átadása lesz. Ősszel terveznek egy 
képnyelvű kiállítást is, hogy mindenki ismerje az 1956-os évi forradalmi 
eseményeket. Emlékeztet rá, hogy akkor a két nemzet barátsága ezt a próbatételt is 
kiállta. Reméli, hogy ezeknek a rendezvényeknek is sikere lesz. Meghívja a 
képviselőket az ezeken való részvételre.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a részletes tájékoztatót, és a meghívást, 
ígéri élni fognak azzal. Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak 
adja meg a szót, Dr. Kovács László úrnak.  

 
Dr. Kovács László: Nagyon köszöni a lengyel önkormányzat képviselőinek szavait, 
büszkék rá, hogy egy ilyen sok-sok évszázada fennálló barátság van a két nép 
között. Emlékeztet arra is, hogy lengyel menekült gimnáziumot is hoztak létre 
Balatonbogláron. Napirend előtti felszólalásának azt a címet is adhatta volna, hogy 
„Amnézia szocialista módra, avagy hogyan szeretnének az MSZP miskolci 
képviselői a repülőtéri kerozinból iskolatejet varázsolni. Az elmúlt hetekben a 
sajtóban több cikk jelent meg erről, melyben az MSZP képviselői azt javasolják, hogy 
a 2011. évi költségvetésben meghatározott 55 millió forintos iskolatej támogatási 
összeget egészítsék ki úgy, hogy az minden miskolci gyermek részére ingyenesen 
elérhető legyen. Sok forrást is megjelöltek, így pl. a BAZ megyei repülőclub 
támogatásának megszüntetését javasolták. Az MSZP-sek azért csak-csak 
elismerően nyilatkoztak Orbán Viktor egykori döntéséről, amely megvalósította az 
ingyenes iskolatej programot. Az Önkormányzat a 2011-es költségvetésében 51 
millió forintot költ a város gyermekeinek ingyenes iskolatej programjára. Teszi ezt 
abban a válságos gazdasági helyzetben, amit az MSZP hagyott örökül. Ugyanakkor 
a repülőclub támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy 2011-ben azért kell a 
repülőclubnak kifizetni 20 millió forintot, mert az előző városvezetés itt hagyott egy 
lezáratlan ügyet, egy fizetési kötelezettségvállalást, amit az új vezetésnek kell 
megoldani. Ez a rendezetlen számla egy újabb kötelezettségvállalás a volt 
szocialisták részéről. A FIDESZ-KDNP frakció átérzi az iskolatej program 
fontosságát és e kérdésnek a megoldandóságát. Javasolja a Polgármesteri 
Hivatalnak, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy minden miskolci gyermek, 
aki igényli, megkaphassa az iskolatejet ingyenesen, másrészt a büdzsét ne terheljék 
újabb költségekkel. A szakosztályok illetékesei vizsgálják meg az intézmények 
vezetőivel annak a lehetőségét, hogy az óvodás korosztály kapja meg az iskolatejet, 
kapja meg az alsó tagozat, és mérjék fel az igényeket, hogy a felső tagozatban – 
ahol a visszajelzések alapján nem mindenki igényli az iskolatejet – ott is ki tudunk-e 
jönni ebből a keretből. Ha így sem elégséges az 51 millió forint, akkor készséggel 
állnak rendelkezésre, hogy más forrásból hozzátámogassanak. Reméli, hogy az 51 
millió forint elegendő lesz.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Hangsúlyozza, hogy az óvodások továbbra is fognak 
tejet kapni, csak egy eltérés van, nem dobozban, hanem pohárban. Minden óvodás 
szülő gyermeke tudja ezt, ebből csak a szocialista képviselők próbálnak politikai 
vihart gerjeszteni. Dr. Simon Gábornak ad szót. 

 
Dr. Simon Gábor: Az összeférhetetlenségi kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
mivel nem került napirendre, erről napirend előtt lehet beszélni. Visszautasítja Dr. 
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Zsiga Marcell rágalmazó szavait. A polgármester álláspontja szerint, törvényt sértett, 
a törvénysértő állapot 5 hónapja fennáll, novemberben kellett volna ezt 
megszüntetni. A törvény azt mondja, hogy bármely képviselő indítványára a 
Közgyűlésnek foglalkoznia kell ezzel. Itt nincs perpatvar, van egy törvénysértő 
állapot, mellyel kapcsolatban kérték, hogy ennek kivizsgálására jöjjön létre egy 
három fős bizottság, amit a törvény így szabályoz. Száz főnél nagyobb 
településeken 3 fős bizottságot kell létrehozni. Nevetségesnek nevezi, hogy az 
MSZP frakció tagjai elfogultak lennének a polgármesterrel szemben. Iskolatej ügyre 
reagálva elmondja, hogy azt sem vették napirendre. Elmondja, hogy  nem igaz 
polgármester úr állítása, hogy így is úgy is megkapják a gyerekek a tejet, hiszen azt 
eddig pluszban kapták, a normatíván felül. Minden szülő térítési díjat fizet, aki nem 
tudja fizetni, annak az önkormányzat fizeti ezt meg. Egy óvodában átlagosan 40 
forintból állítják elő a tízórait a gyerekeknek. Ha a tejet pohárban kapják, a 
legolcsóbb megoldás 5 literes kiszerelésben 28 forintba kerül egy pohár tej. Az 
élelmezésvezetőnek 12 forintos mozgástere marad. A maradék tizenkét forintból 
milyen reggelit lehet csinálni, hiszen sok gyereknek ez a reggeli, nehezményezi, 
hogy a testület ezt szavazta le. Elmondja, hogy több, mint fél éve volt az 
önkormányzati választás, itt lenne az ideje a félév értékelésnek. Néhány fontos 
történést megemlít. A munkahelyteremtés kapcsán emlékezteti a jelenlévőket, hogy 
polgármester úr azt állította, hogy a munkahely teremtés polgármestere kíván lenni. 
Azt is mondta, hogy több, mint 30 cég áll sorba Miskolc határában arra várva, hogy 
letelepedjen a városban. A kormányzati célkitűzésekhez csatlakozva a feladat az, 
hogy legalább 20 ezer új munkahely jöjjön létre városunkban. Fél év elteltével 
láthatjuk, hogy ezek a befektetők nem érkeztek meg, az elmúlt időszakban a 
munkanélküliek száma több száz fővel növekedett. A másik prioritás a közbiztonsági 
helyzet javítása volt, ezzel kapcsolatban semmilyen fontos intézkedést nem látnak. A 
harmadik fontos ígéret egy XXI. századi élhető város megteremtése volt. Ezen ígéret 
kapcsán elmondható, hogy a szocialista városvezetés által elindított elképzelések 
akadoznak, tényleges és látható előrelépés nem történt. Ugyanakkor jelentősen 
csökkentették az oktatásra, kultúrára és a sport támogatására fordítható összegeket, 
mely intézkedések nem a javulás irányába mutatnak. Új alapokra kívánták helyezni a 
város gazdálkodását, amikor polgármesteri programjában polgármester úr 
bejelentette, hogy Miskolc hitel nélkül, önerőből fog gazdálkodni. Ezen ígéretüket is 
megszegték. Az elmúlt Közgyűlésen egy olyan gazdasági programot alkottak, amely 
bejárta a teljes magyar sajtót, Miskolcot köznevetség tárgyává tette. Az elmúlt 
hónapokban semmilyen új fejlesztésről nem döntött a Közgyűlés, semmilyen új, 
innovatív ötlettel nem rukkoltak elő. Egy mégiscsak volt, mikor polgármester úr 
bejelentette, hogy Miskolcon villamosokat fognak gyártani. Megemlíti Dr. Zsiga 
Marcell alpolgármester költségtérítési botrányát is. A város ezen ügyei mellett szót 
ejt a rezsiköltségekről, melyekkel kapcsolatban polgármester úr azt mondta, hogy a 
miskolciak többsége már nem bír el több díjemelést. Molnár Péter és Dr. Kovács 
László is hasonlóképpen fogalmaztak. Mégis döntöttek a szemétszállítás, a 
tömegközlekedés, a távhő díj emeléséről.  A MIHŐ 2010. november 15-én hivatalos 
kérelmet nyújtott be a Magyar Energiahivatalhoz, kérte, hogy a Hivatal járuljon hozzá 
január elsejével távhő díjemelési szándékához. A szolgáltató 2010. december 7-én 
újabb kérelmében bejelenti, hogy március 1-jével kívánnak díjat emelni. A 
távhőszolgáltató december 15-én előterjeszti harmadik kérelmét, melyben módosítja 
díjemelési szándékának mértékét. Ilyen háttér után terjesztették elő a javaslatot, 
amit természetesen elfogadtak. Kérték, sőt figyelmeztették a városvezetést, hogy a 
közelgő törvényváltoztatásra tekintettel ne emeljék meg a távhő díját, de 
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észrevételeiket nem vették figyelembe. Díjemelés után két munkanappal a 
parlamenti többség elfogadta az általuk említett törvényt, és a díjakat március 31. 
napjával befagyasztotta. A FIDESZ-es parlamenti többség, hogy a távhődíj emelést 
törvénnyel kívánja megakadályozni. Ezt követően újabb távhődíj emelési javaslatot 
fogalmaztak meg és immár március 31. napjával a Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsággal titokban felemeltették a díjat. A távhő kapcsán örömteli 
eseményként említi az innovációs díj elnyerését. Minden szakembernek ezúton 
gratulál. Összegzésképpen elmondja, hogy az elmúlt fél év során semmi mást nem 
hallottak, mint hogy minden rosszról csak és kizárólag  az előző városvezetés tehet. 
Annak azonban nyoma sincs, hogy a választási ígéreteket hogyan akarják 
megvalósítani, munkát, előrelépést nem látnak.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, Seresné Horváth 
Zsuzsannának ad szót.  

 
Seresné Horváth Zsuzsanna: Az önkormányzati választások fő témája volt a 
választókerületében a biomassza erőmű építése. Az előző városvezetés ezt nem 
kérdésként vetette fel, előzetesen nem konzultáltak a lakossággal. Nem tisztázták 
azt sem, hogy itt nem egy erőmű, hanem csupán egy kazán megépítéséről van szó. 
Emiatt óriási bizalmatlanság és ellenszenv alakult ki a befektetőkkel szemben, ami 
utólag nehéz eloszlatni. Kiderült, hogy a biokazánnak csak 25 %-ban lesz 
tulajdonosa a város, 75 %-ban egy magánbefektető. Leszögezi, hogy ezt a város 
számára előnytelen szerződést az előző városvezetés kötötte. Ellenzéki 
képviselőtársai az elmúlt hetekben azt terjesztették, hogy a biokazán megépítése a 
FIDESZ biznisze. A JOBBIK-os aláírásgyűjtés is csak a lakosságot hergelte. A MIHŐ 
Kft. több ízben szervezet fórumokat a lakosság tájékoztatására, Mátészalkán 
bemutattak egy már 2002 óta működő fűtőművet. Az ott elhangzott számok 
meggyőzték az oda látogatókat a kazán létjogosultságáról. Egy 3 megawattos 
kazánról van szó, mely meleg víz előállítására alkalmas és kapcsolódik a MIHŐ 
földgázüzemű kazánjához. A MIHŐ vezetői segítségével sikerült olyan 
szerződésmódosításokat kieszközölni, hogy 5 év múlva, a támogatási szerződések 
lejárta után lehetőség nyílhat arra, hogy a többségi tulajdon a MIHŐ Kft.-hez 
kerüljön. A MIHŐ vezetői továbbra is keresik az ott élőkkel a párbeszédet, próbálják 
a lakosság kételyeit eloszlatni. A lakók egy része azon aggódik, hogy csökken a 
lakóingatlanok értéke, nő a levegő szennyezettsége. Felvetette a MIHŐ vezetőinek, 
dolgozzanak ki egy olyan rendszert, hogy a környéken élők a biomassza kazán 
megépülése után erőmű létesítési kedvezményt kapjanak, ami az aktuális havi 
fűtésszámlán kedvezményként jelenne meg. Ezáltal el lehetne érni azt, hogy a 
folyamatok pozitív irányba mozdulhassanak el. Leszögezi, hogy a jelenlegi 
városvezetés a földgáz kizárólagosságának megszüntetését fontosnak tartja, és azt 
is, hogy minél több alternatív energiaforrás álljon a lakosság rendelkezésére. De 
abban is elszánt, hogy csak a lakosság bevonásával, véleményét kikérve, megfelelő 
tájékoztatás mellett fog a jövőben ilyen beruházásokat végrehajtani.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szegedi Mártonnak ad szót.  

 
Szegedi Márton: Először is elmondja, hogy rendkívül szégyelli magát azért a 
cirkuszért, amit a szocialista képviselőtársai rendeztek az ülés elején.  Elnézést kér a 
vendégektől és a lengyel kisebbség képviselőjétől, amiért a szocialista frakció még 
arra sem volt képes, hogy bent legyen a teremben, miközben a beszámolóját 
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elmondta. Súlyos városi problémával folytatja, ez pedig a munkanélküliség. Fél év 
telt el azóta, hogy az új vezetés irányít, de e tekintetben is tétlenül szemléli az 
elődöktől örökölt pusztító folyamatokat. A választási kampányokban éppen a 
munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozták, mint a leglényegesebb teendőt. 
Miskolc az elmúlt néhány évben a legnépesebb városok között a második helyről a 
negyedik helyre esett vissza. A lakosság iskolai végzettség szerinti alakulása ennél 
is elszomorítóbb. Ez év februárjára a decemberi adatokhoz képest 8 %-kal nőtt a 
nyilvántartott álláskeresők száma. Ez nem néhány száz ember, hanem 13363 
ember. Kettő hónap alatt 1001 ember vesztette el állását. Nőtt az állástalan fiatalok 
száma. Kéri polgármester urat, vegye komolyan a problémát, szorgalmazza a 
közmunka program kiterjesztését és olyan központi szabályozások bevezetését, 
amely hatékonyan vezeti vissza az értékteremtő munka irányába a polgárokat. Kéri 
tájékoztassa arról a polgármester Miskolc lakosságát, hogy milyen lépéseket tett az 
elmúlt fél évben az áldatlan állapot kezelésére és azoknak várhatók-e eredményei. 
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy másnap, pénteken 17.00 órától az avasi Szilvás 
utcai általános iskolában lakossági fórumot és közmeghallgatást tart a JOBBIK-
frakció „Ki a fészekrakókkal Miskolcról” címmel, erre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, egyúttal meghívja a rendezvényre polgármester urat is.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Molnár Péternek ad szót. 

 
Molnár Péter: Felhívja mindenki figyelmét, hogy a 2011-es esztendőt BAZ Megye 
Közgyűlése Rákóczi emlékévévé nyilvánította. Miskolc városában is meg kellene 
emlékezni erről. Dr. Simon Gábor úr hozzászólása kapcsán megjegyzi, hogy 
értékelni év végén szoktak értékelni még az iskolákban is.  A fennálló helyzet 
kapcsán elmondja, valóban nagy a munkanélküliség, de rámutat arra, hogy 2002-
ben az MSZP-s Káli Sándor 8 ezer új munkahelyet ígért, és még nagyobb 
munkanélküliséget hagyott maga után. Polgármester úr megpróbál tiszta vizet önteni 
a pohárba. A könyvvizsgálói jelentésekből is kiderültek a visszaélések, polgármester 
úr megtette a szükséges lépéseket. Az ügyészség nyomozást rendelt el, 67 ügyként 
kezelve ezeket megindultak a nyomozások. Ezek a tények. Ilyen súlyos dolog ebben 
az országban nem történt, egy végletekig korrumpálódott banánköztársasághoz 
hasonlítja a helyzetet. Több mint 6 milliárd forintot vittek ki a Holdingból és az 
Önkormányzattól. Bízik az igazságszolgáltatásban. Visszautasítja azon állítást, hogy 
a polgármester nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy munkahelyeket 
teremtsen.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Jakab Péter úrnak ad szót. 

 
Jakab Péter: Reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a biomassza erőmű 
felépítését a FIDESZ-frakció számos szakembere támadta, kicsit pálfordulásra 
emlékezteti az, hogy a választásokat követően elkezdik ezt a projektet támogatni. 
Ami a JOBBIK aláírásgyűjtését illeti, nem gondolja, hogy ez problémát okozhat, ő 
továbbra is ki fogja kérni a lakosság véleményét. Az iskolatej kapcsán elmondja, 
hogy a választásokat megelőzően pont a szocialisták vonták össze a 3 éves 
gyerekek és a 18 éves felnőttek étkeztetését. A JOBBIK tiltakozott ez ellen, kérték, 
hogy dolgozzanak ki egy koncepciót a két korosztály étkeztetését figyelembe véve a 
rendszer elkülönítésére. Sérelmezi, hogy az eddigi 2,8% zsírtartalmú tej helyett, 
most 1,5 %-osat kapnak. Ezt a gyakorlatot nem kellene követni, Kovács képviselő 
úrral egyetért abban, hogy meg kellene találni a szükséges forrásokat a program 
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folytatásához. Április 15-én, pénteken a JOBBIK lakossági fórumot tart, másrészt a 
fészekrakók számára lejár a kilakoltatási moratórium. Ez felveti a kérdést, hogy az 
önkormányzat hogyan kíván ezzel élni. Tájékoztatást kér polgármester úrtól, mi a 
kilakoltatás pontos stratégiája, ütemterve, mikor láthatnak kézzelfogható 
eredményeket, és hová kívánja tenni az önkormányzat az utcára kilakoltatott 
cigányokat. Nagy Kálmán is azt nyilatkozta, hogy aggódik a kilakoltatott cigányok 
lakhatása miatt. Ő a közrendvédelmi telepet szorgalmazná, míg Nagy Kálmán a 
város területén belül alacsony komfortfokozatú, megfizethető ingatlanokat 
biztosítana számukra. A Nagy Kálmán-féle terv szerinte azt eredményezné, hogy a 
kilakoltatott lakosságot városrészről városrészre tologatnánk, élhetetlenné téve akár 
egész Miskolcot. Kéri, hogy a Diósgyőrbe tervezett TESCO építés kapcsán adjon 
polgármester úr felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy kié ez a terület, illetve hogyan 
próbálja rákényszeríteni az önkormányzat ezt a multinacionális vállalatot arra, hogy 
akár megépül az új áruház, akár nem jó és gondos gazdája lesz a területnek.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Figyelmezteti Jakab Péter képviselőt, hogy a 
fészekrakó ügyben nem csak cigány lakosok, hanem magyar és egyéb lakosok is 
érintettek. A TESCO-val kapcsolatos tevékenységet állandó felügyelet alatt tartják, 
kérte, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy újra városi tulajdonba kerüljön 
ez a terület, mivel tudomásuk szerint a TESCO még nem döntött. Kb. 600 millió 
forintos terhet ró az önkormányzatra, ha ezt újra próbálnák megvásárolni, de vannak 
rendeleteik, amik alapján ők köteles rendben tartani ezt a területet. Ennek betartását 
fokozatosan és állandóan ellenőrizni fogják. Soós Attilának ad szót. 

 
Soós Attila: A távhőszolgáltatás díjáról - Simon Gábor féle - félretájékoztatást emeli 
ki. A döntés előkészítésben és a döntésben is az általa vezetett Városgazdálkodási 
és – Üzemeltetési Bizottság vesz részt, ezért kötelessége szólni.  A szocialisták célja 
csak a hazugságok terjesztése, a lakosság elbizonytalanítása. Az önkormányzat 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottságának munkájában érdemben nem 
vesznek részt, tevékenységük a vádaskodásban merül ki. Hasznos javaslatuk 
továbbra sincs. Miskolc jelenlegi vezetése emberfeletti erőfeszítésekkel próbál 
javítani a város eddigi gazdálkodásának veszteségén. A MIHŐ 2011-ben jelentősen 
csökkenti működési és üzemeltetési költségeit, de a villamos energia és gáz energia 
változások hatását teljes mértékben kiküszöbölni nem tudja. A kellemetlen 
döntéseket a szocialisták nem vállalják fel. Az új Energia Hivatal jóváhagyását 
beszerezve került sor a távhő szolgáltatás díjának változtatását célzó javaslat 
kidolgozására, melyet a Közgyűlés elfogadott. Ezt követően a Parlament elfogadta a 
hatósági ár bevezetését célzó javaslatot, ezért érthető módon ezen jövőben hatályos 
szabályozáshoz kellett igazítani az Önkormányzat döntését. Ezért került sor az új, az 
elfogadott jogszabályokkal mindenben összhangban lévő döntésre. Ez kedvezőbb 
helyzetet teremt az eredetihez képest, hiszen a szocialista képviselők részvételével 
lezajlott Közgyűlésen az elfogadott 4 % körüli díj emelkedéssel szemben mindössze 
2,8 %-os emelésről szavazott a Bizottság, ami éves átlagban 1,9 %-os emelést jelent 
a szociális támogatást nem igénylők esetében. Ehhez képest álságos a szocialista 
párt hozzáállása, aki a szokásos csúsztatásokkal kommunikál, még akkor is, ha 
gondolkodásukban a szakmai ismeretek teljes hiánya a meghatározó. Tőlük is 
elvárható lenne, hogy végre dolgozzanak ők is a feszültségkeltés helyett.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Mokrai Mihály ügyrendi javaslatot szeretne 
előterjeszteni.  
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Dr. Mokrai Mihály: Személyes megszólíttatás kapcsán kér szót, Molnár Péter 
szólította meg, áttételesen. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem hangzott el a neve, nem ad szót Dr. Mokrai 
Mihálynak, mivel annak nincs meg a jogalapja. Átadja a szót Dr. Kiss Jánosnak.  

 
Dr. Kiss János: Nem kíván félév értékelést tartani. A szocialisták félév 
értékelésében azonban a fészekrakóknak az ügyéről nem esett szó, ez is azt 
bizonyítja, hogy szerintük is jó irányba haladnak a dolgok. Valószínűleg nem tudnak 
mit sérelmezni. Áttekintésképpen elmondja, hogy a Hatósági Osztály elkezdett 
dolgozni, elkezdték ellenőrizni a lakcímbejelentés szabályait, a gyermeknevelés 
szabályait, az egészségügyi szabályok betartását. Megindult a munka, és 
megkezdődött a rend kialakítása. A munka és a rend fogalmait hangsúlyozza, ezekre 
van szükség, hogy a fészekrakók problémáját rendezni lehessen. Önmagában az a 
tény, hogy az MSZP szeret sajtótájékoztatót tartani ez ügyben, illetve felszólalni a 
Közgyűlésen és azonnali beavatkozást követelni, de nincsenek tisztában a 
helyzettel. Leszögezi, hogy azonnali csodafegyver ebben az ügyben nem létezik. Itt 
egyetlen fegyver van, a szakadatlan, kitartó és következetes munka, amit a jelenlegi 
városvezetés tesz. Ez a munka folytatódik, a közszolgáltatók elkezdik ellenőrizni a 
korlátozási lehetőséget azoknál, akik nem fizetnek, ez egy következő üzenet lesz 
majd. A munka meg fogja hozni a gyümölcsét.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Barkó Tamás úrnak ad szót a lengyel kisebbségtől. 

 
Barkó Tamás: Hétfőn volt a költészet napja, ez is több napig tart. Szinte minden nap 
a város különböző részein költészeti rendezvények voltak. Emlékezteti a 
jelenlévőket, hogy közöttük is vannak versírók, költők. Ő maga is kertészmérnök, de 
szeret verset írni. Elszaval egy verset a Közgyűlésen.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő hozzászólását, bejelenti, hogy az 
elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a Közgyűlés zárt üléssel folytatja munkáját. 
Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy - Aljegyző Asszony, a Polgármesteri 
Kabinet vezetője, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetője és osztályvezetője, valamint a 
Humán Főosztály főosztályvezetőjének és osztályvezetőjének a kivételével - hagyják 
el az üléstermet.  
 

--- Zárt ülést követően--- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Közgyűlés zárt 
ülésen Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjének Dr. Csiszár Miklóst nevezte ki. 
Felkéri Dr. Csiszár Miklóst, fáradjon a mikrofonhoz, és a Közgyűlés előtt tegye le a 
törvénybe előírt esküt. Kéri képviselőtársait, állva hallgassák meg az eskü szövegét.  
 
Dr. Csiszár Miklós: Én Dr. Csiszár Miklós esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos 
jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm. Hivatali 
kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a 
jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül 
tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Miskolc Megyei Jogú 
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Város Önkormányzata érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon 
kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a 
Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását 
előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen! 
 

(Gratulációkat követően) 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Jegyző úrnak eredményes munkát kíván. Bejelenti, 
hogy ismét zárt ülés következik a többi zárt ülésre felvett előterjesztés 
megtárgyalására.  
 

--- Zárt ülést követően. --- 
 
--- Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.---  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri a Dr. Kriza Ákos polgármester úr 
összeférhetetlenségének megállapításával kapcsolatban felállított Bizottság 
valamely tagját, ismertesse a bizottság munkájának eredményét.  

 
Dr. Kiss János: A Bizottság megállapítja, hogy Dr. Kriza Ákos polgármester 
személyét érintő összeférhetetlenségi eljárás az alábbi gazdasági társaságok 
vonatkozásában indult.  Krila-Med Kft., Bona-Cura Bt. A Bizottság a mai napon 
közjegyzőtől beszerzett, és így közhitelesnek minősülő cégkivonatok alapján 
megállapította, hogy 1. a polgármester vezető tisztségviselői megbízatása a Krila-
Med Kft.-ben 2009. augusztus 31-ével megszűnt, így összeférhetetlenség ezen ügy 
vonatkozásában nem áll fenn. 2. A polgármester vezető tisztségviselői megbízatása 
a Bona-Cura Bt. vonatkozásában hatályosan fennáll. A fentiek alapján a Bizottság 
tájékoztatja a Közgyűlést, hogy jelen esetben határozattal megállapíthatja az 
összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondhatja az 
összeférhetetlenséget, vagy az Ötv. 33. A § (2) bekezdése alapján dönthet a 
hozzájárulás megadásáról. Köszöni a figyelmet.  

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a Bizottság javaslata és 
állásfoglalása alapján szavazást rendel el annak tekintetében, hogy kéri a 
Közgyűlést, döntsön arról, hogy az Ötv. 33.A (2) szakasz b) pontja alapján a vezető 
tisztségviselői pozícióhoz. Simon Gábor ügyrendi javaslata: 

 
Dr. Simon Gábor: Ha jól értette Kiss János szavait, akkor polgármester úr a vezető 
tisztségéről nem mondott le. Arra számított, hogy a észlelve ezt a dolgot lemondott a 
Bona-Cura Bt.-ben lévő összeférhetetlen helyzetről, vezető tisztségéről, és az ügy 
okafogyottá vált. A meglepetés azért érte, mert a vizsgáló bizottság előadója azt 
mondta, hogy az összeférhetetlenség fennáll. Ha fennáll az összeférhetetlenség, ez 
volt az egyértelmű javaslat, akkor a képviselőknek nem tudja milyen döntési 
alternatívája van. Egy döntési, hogy megállapítja az összeférhetetlenséget. És utána 
másodsorban az összeférhetetlenség alól felmentést ad. Ez nem alternatív javaslat, 
hanem egy egymásra épülő logika. 

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Álláspontja szerint a Bizottság arról tehet 
megállapítást, hogy a Közgyűlés hivatott annak eldöntésére, hogy kimondja az 
összeférhetetlenség fennállását, vagy fenn nem állását, illetőleg dönthet arról, hogy 
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a vezető tisztségviselői státusz feletti hozzájárulást jóváhagyja-e. Arra hívja fel a 
Közgyűlést, hogy most szavazzanak arról, hogy az Ötv. 33.A (2) b) pontja alapján a 
hozzájárulást a vezető tisztségviselői pozíció fennállásához megadja-e. Aki ezzel 
egyetért az igennel szavaz, aki ezt ellenzi....Megkérné Simon Gábort, hogy még 
egyszer az ügyrendi javaslatát, mivel jogértelmezési kérdésről van szó, ismételje 
meg, ennek alapján rendel el szavazást.  

 
Dr. Simon Gábor: A törvény szövegét ő úgy értelmezi, hogy az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, 
illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról. Álláspontja szerint, ha a Közgyűlés 
nem tartja összeférhetetlennek, akkor nincs mihez hozzájárulnia. Ügyrendi javaslata 
az volt, hogy megállapítja az összeférhetetlenséget, de ez alól kvázi felmentést ad, 
hozzájárul a vezető tisztség betöltéséhez. Neki ez volt az ügyrendi javaslata, hogy 
ez nem vagylagos határozat, hogy vagy megállapítjuk az összeférhetetlenséget, 
vagy felmentést adunk, hanem e kettő az ő jogértelmezése szerint és az illetőleg szó 
erre utal, hogy ez egy egymásra épülő határozat.  

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Akkor szavazzunk arról, hogy Simon Gábor 
véleményének megfelelően történjen a szavazás. Kérem, szavazzon a Közgyűlés 
erről az ügyrendi javaslatról.  

 
 A Közgyűlés 8 igen 19 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 2 fő) az 
indítványt elutasította. 

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kiss Jánosnak ad szót.  

 
Dr. Kiss János: Idézi a jogszabály kommentárját. Két lehetősége van a testületnek. 
Kimondja az összeférhetetlenséget, erről zárt ülésen dönt. De dönthet a testület úgy 
is, hogy megadja a hozzájárulást a tisztség betöltéséhez, de csak ha ezt a törvény 
lehetővé teszi vagyis az Ötv. 33 A § (2) b) pontja körébe tartozó tisztségek esetén. 
Alpolgármester úr pontosan ezt a jogi hivatkozást tette, amikor szavazásra kérte a 
Közgyűlést. Nem érti Dr. Simon Gábor frakcióvezető álláspontját. A kommentár 
alapján a jogszabályi állapot teljesen egyértelmű. Egyébként jogon kívül érti a 
frakcióvezető úr álláspontját, pontosan érti a jogi csapdát, amit felkínált a 
városvezetésnek, hátha a városvezetés ebbe a csapdába belelép.  

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Közben polgármester úr jelezte, hogy mivel 
személyes érintettség áll fenn, szót kér.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tekintettel arra, hogy személyes érintettségről van 
szó, elmondja, hogy nem kíván szavazni, illetve hozzájárul ahhoz, hogy nyílt ülésen 
történjen a szavazás.  

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ismét felteszi a kérdést, döntsön a Közgyűlés 
arról, hogy az Ötv. 33 A § (2) b) pontja szerinti hozzájárulást a vezető tisztségviselői 
pozícióhoz megadja-e. Kéri, szavazzanak erről most.  
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 A Közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal 0 
 tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) a 
hozzájárulást megadta és meghozta a  

 

III-90/22.552-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének vizsgálata 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dr. Kriza Ákos 
polgármester összeférhetetlenségének megállapítására vonatkozó előterjesztést 
és a következő határozatot hozza. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - a vizsgálóbizottság megállapításai alapján 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) b.) pontja 
alapján hozzájárul, hogy Dr. Kriza Ákos főállású polgármesteri tisztségével 
egyidejűleg a BONA-CURA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság üzletvezetői 
tisztségét is betöltse. 

 
Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadja polgármester 
úrnak.   
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szegedi Márton úrnak ad szót.  
 
Szegedi Márton: A mai napon már több alkalommal is elnézést kért a miskolciaktól 
azért, ami a Közgyűlésben történik. Szánalmasnak és nevetségesnek tartja, amit a 
szocialista képviselőtársai művelnek, ezért bejelenti, hogy a JOBBIK ebben a 
„bolhacirkuszban” nem vesz részt, az ülésről kivonulnak. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tudomásul vették a bejelentést.  Bejelenti, hogy az 
elfogadott napirendnek megfelelően a Közgyűlés a nyílt ülés 1. napirendi pontjának 
tárgyalásával folytatja munkáját. 
 
1. napirend tárgya: Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített 

beszámoló elfogadásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására Javaslat a 2010. évi 
pénzmaradvány megállapítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 2010. évi zárszámadásról készült előterjesztéshez 
nem kíván hosszabb kiegészítést tenni, hiszen az előterjesztés részletesen, 
tételesen bemutatja a gazdálkodást. Kéri Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető 
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asszonyt, főbb vonalakban mutassa be a Közgyűlésnek a tavalyi évvel kapcsolatos 
gazdálkodást.  

Farkasné Hadházi Ildikó: Az eredeti költségvetésében 49,4 milliárd Ft bevételi-
kiadási főösszeg került jóváhagyásra, mely év végére 66,9 milliárd Ft-ra emelkedett. 
A növekedésben jelentős szerepet játszott az előző évi pénzmaradvány 
költségvetésre történő ráépítése, mely a 2009. évi zárszámadás elfogadását 
követően jelentős nagyságrenddel növelte a költségvetési főösszeget. Ezt követően 
félévkor, háromnegyed évkor, majd év végén is módosult a költségvetés. A 
módosítások keretében az elnyert pályázati pénzek, a feladatokhoz átvett 
pénzeszközök, a központi költségvetésből különböző működési, beruházási 
tételekhez célhoz kötötten juttatott pénzeszközök épültek rá a költségvetésre. A 
bevételek teljesítése összességében hitelfelvétellel együtt 55,5 milliárd Ft, 83%. 
Ezen belül az egyes bevételek teljesítése eltérő. Kedvező, előirányzatot meghaladó 
a teljesítés az építményadónál, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékoknál és 
bírságoknál. Több bevételi tételnél ugyanakkor jelentősebb bevételi elmaradás 
mutatkozik. Ennek alapvető oka az elhúzódó gazdasági, pénzügyi válság negatív 
hatása, melynek következtében a tervezettnél lényegesen alacsonyabb a teljesítés a 
helyi iparűzési adónál, valamint az ingatlanértékesítés bevételeinél. Az 
illetékbevételek alacsonyabb teljesítésében a válság kedvezőtlen hatásai mellett 
szerepet játszottak a törvényi változások is (vagyonátruházási illeték mértékének 
csökkentése, egyenes ági öröklésre vonatkozó illetékmentesség biztosítása). A 
felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek alacsonyabb teljesítésének oka, hogy 
e tételek döntő részben pályázati támogatással megvalósuló beruházásokhoz 
kapcsolódnak. E pályázatok esetében a támogatás általában csak utólag, a számlák 
kifizetését követően hívható le. Ez azonban nem végleges kiesés, e tételeknél a 
feladatok megvalósulásával összefüggésben számottevő a 2011. évi áthúzódás mind 
bevételi, mind kiadási oldalon. A 2010. évi fejlesztési hitelek hitelszerződéseit csak 
az év végén sikerült megkötni, így az előzőekben említett pályázati támogatások 
megelőlegezése mellett további forráskiesés ellentételezéséről is gondoskodnunk 
kellett. Mindezek azt eredményezték, hogy az Önkormányzat folyószámláján 
december 31-én jelentős összegű folyószámla hitelállomány keletkezett. Tervezett 
hiteleink teljesítése – az előző évekről áthúzódó hitelkeretet is figyelembe véve – 
43,3%-os. Ezen belül a 2010. évre előirányzott működési hitelt teljes egészében 
igénybe vettük. A fejlesztési hitelek teljesítése összességében 36%-os. Az alacsony 
teljesítés oka, hogy mint az előzőekben elmondtam a 2010. évi beruházásokhoz 
tervezett hitelek közbeszerzése csak év végén, a második fordulóban lett 
eredményes. Emiatt a hitellehívásokra döntő részben csak 2011. évben kerülhet sor. 
A kiadások teljesítése összességében 80,6%, 53,9 milliárd Ft. Ezen belül működési 
feladatokra az előirányzat 97,2%-a, felújításokra 77,9%-a, míg beruházásokra 43%-a 
nyert felhasználást. A kifizetett összegek fele a Polgármesteri Hivatalban, 49,9%-a 
az intézményhálózatban, míg 0,1%-a a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulásnál 
realizálódott. Néhány szót szól az intézményi gazdálkodásról. Az év folyamán az 
intézményi gazdálkodás feltételei rendkívül feszítettek voltak. Emiatt év végén az 
intézményi túlfinanszírozásként kiutalt összeg nagysága és az érintett intézmények 
száma jelentősen meghaladta a korábbi évek szintjét. Ennek oka alapvetően az 
előző évről áthúzódó magas szállítói állomány, mely az intézményhálózat eredeti 
dologi előirányzatának több mint 18%-át tette ki. A szállítói állomány egy részére a 
korábbi években év közben előre nem tervezhető többletbevételek terhére sikerült 
pótelőirányzatot biztosítani. 2010-ben azonban a már említett jelentős bevételi 
kiesések ezt nem tették lehetővé. Így azoknál az intézményeknél, ahol a 
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tartozásállomány mértéke túl magas volt a költségvetéshez képest, vagy a bevételek 
nem az elvárt szinten teljesültek, többlettámogatás kiutalása vált szükségessé. A 
pénzmaradvány elszámolás összeállításánál a Polgármesteri Hivatal feladatait 
érintően a működési, felújítási, illetve beruházási előirányzat maradványok tételesen 
felülvizsgálatra kerültek, s a pénzmaradvány elszámolás keretében csak a 
leszerződött, kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványok kerültek 
számszerűsítésre. Az intézményeket érintően a ki nem utalt támogatások tételes 
áttekintése megtörtént, s az intézményekkel történő elszámolás keretében is csak a 
szorosan vett kötelezettségek kerültek figyelembe vételre. Az áthúzódó feladatok 
forrását a hitelkeret maradvány, valamint az áthúzódó bevételi előirányzat 
maradványok csak részben biztosítják. Mint az írásos előterjesztés is részletesen 
taglalja, a pénzmaradvány elszámolás keretében 1 milliárd 731 millió 820 ezer Ft 
fedezethiány került kimutatásra. Ez a hatalmas összeg több tényező együttes 
eredménye. Így többek között meghatározó nagyságrendet képviselnek a bevételi 
kiesések, elmaradások, az intézményi túlfinanszírozás, valamint az előzőekben 
említett beruházási hitelek illetve pályázati támogatások megelőlegezése. Az 
áthúzódó bevételek és áthúzódó kötelezettségek 2011. évi költségvetést érintő 
hatása 322 millió 350 ezer Ft működési hiány, melyet külső forrás, bankhitel 
felvételével lehetséges megfinanszírozni. A hitel felvételéhez szükséges előzetes 
könyvvizsgálói véleményt az előterjesztéshez csatoltuk. Ezzel kapcsolatban két 
előterjesztés is benyújtásra került a zárszámadáshoz csatolva. A rendelet 
megalkotása mellett ezekről is dönteni kell. A két kapcsolódó előterjesztés 
pontosítására előterjesztői módosító indítványt nyújtottak be. A fedezethiány 322 
millió 350 ezer Ft feletti részének kezelésével kapcsolatban elmondja, hogy 
szándékaink szerint azt kiadási megtakarításokkal, bevételi többletek elérésével 
szeretnék ellentételezni, hogy elkerüljék a további eladósodást. Az Önkormányzat 
gazdálkodását az önkormányzat könyvvizsgálója az év folyamán is több esetben 
vizsgálta és év végén sor került a zárszámadás felülvizsgálatára is. A könyvvizsgáló 
megállapításai szerint a gazdálkodás a jogszabályoknak megfelelően történt, a 
zárszámadás a pénzügyi, vagyoni helyzetről valós képet ad.   

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt 
nyújtott be, melyet képviselőtársai is megkaptak. Kéri a bizottsági álláspontok 
ismertetését. 

 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 

 Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi hozzászólásra szót ad Dr. Kovács 
Lászlónak.  
 

 Dr. Kovács László: Jelzi, hogy a mikrofonok az egész nap folyamán késve 
kapcsolnak be. Polgármester úr a Jogi Bizottság véleményét kérdezte.  
 

 Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy Szegedi Márton távolléte miatt a bizottsági 
elnök-helyettes ismertesse a napirendeknél a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását 
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 Városfejlesztési – és Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását 

 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester : A napirend feletti vitát lezárja.  
 
2. napirend tárgya:   Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet  módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről 
szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete tartalmazza azokat a szabályokat, 
melyek a különböző szociális szolgáltatások igénybevételének feltételeit határozzák 
meg.  
A törvény az ellátások igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj 
megállapításának jogát az intézményeket fenntartó szerv hatáskörébe utalja. A 
jelenleg fizetendő térítési díjak mértékét rendelet szabályozza. 
A jogszabály értelmében az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. Mivel mind a 
szolgáltatási önköltség, mind az állami normatíva változott 2011. évben, szükséges 
az intézményi térítési díjak felülvizsgálata. 

 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását, 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 
 elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Varga Gergő: A személyes térítési díj változást igazságtalannak érzi, a középső 
sávba, az 57 ezertől 87 ezer forintig terjedő sávban nőtt a legjobban a személyi 
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térítési díj változás, közel 30 %-kal. Míg ha valaki 100 ezer forint feletti nyugdíjat kap, 
akkor neki másfél százalékkal nő ugyanez a térítési díj. Ezt igazságtalannak tartja, 
hogy a nagy többségbe  tartozó nyugdíjasoknak 30 %-kal többet kell fizetniük a 
szolgáltatásért.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, a vitát lezárja.  

3. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek 
biztosítására 

 
Előterjesztő: Szegedi Márton önkormányzati képviselő  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztő Szegedi Márton önkormányzati 
képviselő, megadná a szót szóbeli kiegészítésre, de nincs jelen.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását  
   Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását  
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Kiss János: Önálló képviselői módosító indítványt nyújtott be a napirendi 
ponthoz. Frakciója alapjaiban egyetértett az elképzeléssel. Módosító indítványa 
abból a megfontolásból született, hogy az alaptörvényre való hivatkozásai miatt olyan 
jogi kategóriákat használ, amelyeknek az értelmezése, akik számára ez vonatkozik, 
nem biztos, hogy könnyen értelmezhető lesz. A módosító javaslat arról szól, hogy 
segítsék azoknak az érintetteknek az életét, akiknek ezt a jogszabályt majd 
alkalmazniuk kell. Ne kényszerítsék őket absztrakt fogalmak értelmezésére, adjanak 
lehetőséget arra, hogy a jogalkotó által támasztott elvárásokról egyszerű módon 
tudjanak meggyőződni, egy-egy adott utcában referenciaingatlanokat jelöljenek ki. Ez 
azt jelenthetné, hogy akinek bizonytalanság van az értékrendjében, az maga előtt 
láthatna egy példát. Azt is javasolja módosító indítványában, hogy amennyiben az 
osztály úgy dönt, hogy az adott lakókörnyezetben célszerű ilyen ingatlant kijelölni, 
amennyiben az ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárul, akkor lehetőség legyen arra, 
hogy egy táblát helyezzenek el az ingatlanon. Könnyebben beazonosítható lenne, 
hogy mit kell példának tekinteni, másrészt az ingatlan tulajdonosaira is lehetne 
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számítani, példaként lennének állítva a többi ember előtt. Amennyiben a módosító 
javaslatot a Közgyűlés elfogadja, az adott osztálynak ez nem jelent kötelmet, csak 
lehetőséget, hogy ennek a javaslatnak a segítségével hatékonyabban tudja végezni 
a munkát.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Álláspontja szerint egy időutazásban vehettek részt, ami a 
szocializmusba repítette vissza és a tiszta udvar, rendes ház mozgalomra 
emlékeztette. Ez már akkor is megbukott, kíváncsi arra, hogy egzaktul hogyan lehet 
ezt meghatározni, milyenek lesznek a referenciaházak, hogyan fognak megépülni, 
melyiket jelöljék ki, milyen elvek alapján. Ezek megítélése elég szubjektív. Nem látja 
ennek gyakorlati megvalósíthatóságát.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Hozzáteszi, hogy álláspontja szerint 
be kell fogadni ezt az egyéni képviselői indítványt, el kell kezdeni a munkát, el kell 
kezdeni dolgozni a városban, ki kell tisztítani a várost. Ezt láthatják is a városlakók, 
komoly nagytakarítás indult el a város közterületein, útjain. Az, hogy jogszabályt 
hozunk arra, hogy kötelezze az embereket a tiszta udvar, előtér fenntartására, ez 
nagyon fontos dolog.  
 
4. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési 

Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
a város településszerkezeti tervének 
módosítására vonatkozó határozat 
elfogadására. 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Városunk érvényes településrendezési tervének 
felülvizsgálata előkészítés alatt áll. A most javasolt változások egyikét a múlt, 
másikat a jövő teszi szükségessé. 

 
A Sajó bal parti terület részben a múltban elhibázott településfejlesztési gyakorlat 
miatt került a tavalyi árvíz miatt az újságok címoldalára. Jelenleg e területen 
árvízvédelmi munkálatok folynak. A Búza tér, Szeles utca, Gömöri pályaudvar, 
Zsolcai kapu által határolt terület a jövőben Miskolc közlekedési rendszerét 
átformáló változások gyűjtőhelye. Ahhoz, hogy a város fogadókésszé válhasson, 
újra kell gondolni e területet településszerkezeti, területfelhasználási és szabályozási 
szempontból is. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
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 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Tompa Sándor: Két olyan téma szerepel az előterjesztésben, ami nem 
összehasonlítható, és ennek megfelelően mondja el véleményét. A Sajó menti 
változtatási tilalom bevezetésével nincs vitájuk, hiszen a tavalyi vészhelyzet 
indokolja, hogy a védelmi tervek elkészítéséhez megfelelő jogi hátteret is 
biztosítsanak. Ettől bonyolultabb a Gömöri pályaudvar környéki változtatások. Az 
elmúlt években többszöri szakmai nekifutással a város közlekedésfejlesztési terve, 
korábban a város településszerkezeti terve elkészült, és a most futó hét éves EU 
költségvetési időszakra a város egy éppen megvalósítás alatt álló pályázatot is 
nyújtott be. Ennek megalapozásaként komoly szakmai előtanulmányokat folytattak, 
hogy a városban hol lehet létesíteni intermodális csomópontokat. Egy új felvetést 
tartalmaz az előterjesztés, fontosnak tartották volna, hogy ettől kicsit bővebben 
kifejtve tárják eléjük az előterjesztők, hogy milyen elgondolásaik vannak. A Gömöri 
pályaudvarnak sem a villamos, sem pedig az autóbusz közlekedéshez nincs 
közvetlen kapcsolata. Jó lett volna látni, hogy a város jelenleg érvényes 
közlekedésfejlesztési koncepciójához hogyan viszonyul az anyag. Kérdezi, hogy 
milyen pályázati forrás nyílik meg ezzel kapcsolatosan a város számára. Nagyon 
fontos tudni, hogy a változtatási tilalom komolyan befolyásolhatja az ott 
tevékenykedők, ott élők életét. Három évről szól a változtatási tilalom, emlékezteti a 
jelenlévőket, hogy a Zöld Nyíl előkészítése is 4-5 évvel korábban elindult, ideje volna 
megmondani az ott élőknek, vállalkozóknak, hogy mire számíthatnak. Véleményük 
kettős, a Sajó parti változtatási tilalmat támogatják, a Gömöri pályaudvarral 
kapcsolatban kérdéseik vannak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Elmondja, hogy közlekedési 
koncepciót változtatni kell, annak sürgős átgondolása szükséges. Példaként említi a 
Petőfi utcai közlekedési koncepciót, amit már többször kellett átdolgozni.  
 
5. napirend tárgya:   Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása 2011. január 1-
jétől lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a 
házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a munkaidőn kívüli létesítése esetén az engedélyezés szabályait és a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét. 
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A jogszabályban előírt alapszolgáltatás az anyakönyvvezető munkaidejében jelenleg 
is és a rendelet hatályba lépését követően is díjmentes. Az ünnepségszervezési 
tevékenység, és a külső helyszínen illetve munkaidőn kívül bonyolított események 
külön szolgáltatásnak minősülnek, melyért a jövőben a rendeletben meghatározott 
díjat kell fizetni.  
 
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését: 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását, 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Mokrai Mihály: Az anyag illeszkedik a FIDESZ programjába, örül annak, hogy a 
házasságkötés megkönnyítése is szerepel a FIDESZ programjában. Ezután 
lehetőség lesz templomi esküvő keretében is a polgári esküvő megtartására. A 
szolgáltatás díjazását tartalmazza az anyag, örül annak, hogy az anyakönyvvezetők 
most már nem térítés nélkül végzik ezt a tevékenységet. Frakciója nevében 
támogatják az előterjesztést, jónak tartják azt. 
 
Dr. Kiss János: Fölösleges folyton a FIDESZ programjára, az 20 ezer születendő 
gyermeklétszámra hivatkozni. Egyetért azzal, hogy jó lenne, ha több gyermek 
születne, a városból elvándorlók visszatérnének. Abban is reménykednek, hogy 
ezzel a rendelettel is buzdíthatják a fiatalokat arra, hogy házasodjanak, mert 
megfelelőbb körülményeket tudnak nekik biztosítani a polgári esküvő tekintetében is. 
Bíznak abban, hogy a sok házasságból sok gyermek is születik majd.   
 
Földesi Norbert: Technikai jellegű kérdése, hogy decemberben hasonló határozatot 
fogadtak el az adóügyi dolgozókkal kapcsolatban, nem tudja, hogy az adóügyi 
dolgozók ezen tevékenysége már kifizetésre került-e, vagy sem. Nem tudja, mi a 
garancia arra, hogy ezek a költségek időben kifizetésre kerülnek majd.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Felkéri Csiszárné dr. Sajgó Erikát a 
válaszadásra.  
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Itt bevétel mellett jelentkezik majd ez a kiadás, először a 
bevétel befolyik az önkormányzathoz, nem okozhat fennakadást az 
anyakönyvvezetők túlmunkadíjának a kifizetése.  
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6. napirend tárgya:  Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására és 
a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a járművek elszállításával 
kapcsolatos szabályokról szóló 22/2000. (V.8.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közterületek ellenőrzésének tapasztalatai, az 
elmúlt évek beruházásai révén létrejövő védendő területek bővülése, a hivatalban 
bekövetkezett szervezeti változások és a kapcsolódó magasabb szintű jogszabályok 
változása tette szükségessé a rendelet módosítását  
A közterület-felügyeletről szóló törvény módosítása megszüntette a kerékbilincs 
alkalmazásának és a járművek elszállításának önkormányzati rendeletben való 
szabályozásának lehetőségét, helyette az 55/2009.(X.16.) IRM rendelet határozza 
meg a járművek kerékbilinccsel történő rögzítésének, elszállításának, 
értékesítésének szabályait és tartalmazza az elszállítással , tárolással kapcsolatos 
költségekre vonatkozó előírásokat is. A miniszteri rendelet előírásait kell tehát 
alkalmazni a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterületen 
szabálytalanul elhelyezett üzemképtelen gépjárművek (roncsautók) elszállítására is. 
Ennek megfelelően javasolják a rendelet módosítását és a kerékbilincs 
alkalmazására vonatkozó 22/2000(V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezését. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és – Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Mokrai Mihály: Frakciója nevében támogatja az előterjesztést, az üzemképtelen 
gépjárművek elszállítása régi probléma a városban, ennek a rendezése előremutató. 
Ugyanígy a balesetveszélyes, kidőlt fák kivágása, ezek való pótlása Örül, hogy a 
város fejlődik, és ennek során olyan területek lettek védetté sorolva, mint az Európa 
tér, a Szinva terasz, a Technika háza előtti terület, vagy a Pazár-sétány. Örül annak 
is, hogy kiterjesztik azokat a védett zöld területeket, amelyek közhasznú területeket 
szolgálnak. Egyetlen kérdése, hogy eddig úgy tudta, hogy a behajtási engedélyek 
kapcsán a jegyző volt az illetékes, ez átkerül polgármester úr hatáskörébe. Kérdezi, 
hogy erre miért kerül sor, másrészt, kérdezi, hogy lesz-e változás ezek kiadásában. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja képviselő urat, hogy semmilyen 
változtatásról nincs szó, sem ebben, sem a nyomtatványok kiadásában nem történik 
változás. A vitát lezárja.  
 
7. napirend tárgya:  Önálló képviselői indítvány: Javaslat a 

közterületen lévő játszótereken a dohányzást 
tiltó rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő:  Jakab Péter önkormányzati képviselő 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem tudja megadni az előterjesztőnek a szót, nincs 
jelen az ülésen, így kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.   
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: módosító indítványt fogalmazott meg 

a Bizottság, melynek lényege, hogy a határozati javaslatban a büntethetőség 
földrajzi meghatározása az úgy van nevesítve, hogy a játszótér határától 
számított 10 méter, amelyik a kerítéstől, vagy a játszóeszköztől számított 10 
métert jelenti. A Bizottság a módosító indítványban javasolja, hogy a rendelet 
tervezet egészüljön ki azzal a kitétellel, hogy „a játszóterek helyi, földrajzi 
sajátosságait figyelembe véve”. A Bizottság a módosító javaslatot, és az 
egész előterjesztést támogatta.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Varga Gergő: Technikai kérdés, hogy az Avason pl. ahol térfigyelő rendszer van 
felállítva, és van egy játszótér, aminek nincsen kerítése, ha a 20 métert számolják, 
akkor a társasháznak a bejárata, a parkolók, zebra, minden beleesik a 20 méteres 
körzetbe. A térfigyelő kamera éppen arra figyel, el kell járnia. Ezért életszerűen 
kellene kezelni ezt a problémát, kijelölni a játszóterek határait, akár egy táblával.  

Földesi Norbert: Kérdezi, hogy a betartatás hogyan valósul majd meg, felkészült-e 
erre az illetékes osztály, a napi gyakorlatra kíváncsi.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: A határozati javaslat tartalmazza mindazokat a 
teendőket, amiket el kell végezni, és ez a rendeletben is szerepel majd tételesen. Dr. 
Kiss Jánosnak ad szót. 

Dr. Kiss János: Az indítvány nem egyetlen célt szolgál, nem pusztán annyit, hogy a 
játszótereken ne legyen cigarettafüst. Ezzel összefüggésben más dolgokra is 
megoldást nyújthat, pl. a cigarettacsikk sem kerül a játszóterekre, kevesebben 
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fognak összegyűlni és italozni. Egyáltalán a tér ki fog tisztulni mindazon dolgoktól, 
melyek a gyermekek élményeit akadályozzák. Ezeket az áttételes hatásokat is kéri 
figyelembe venni a döntés meghozatalakor.  

Dr. Mokrai Mihály: Kérdezi, hogy ha a FIDESZ elfogadja a közterületeken való 
dohányzás tilalmát, akkor ezzel mi lesz. Második kérdése, hogy mi lesz a 
rágógumizókkal, és makukázókkal.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy ez a rendelet a dohányzásra 
vonatkozik. Ha egy szélesebb körű jogszabályt fogad el a Parlament, akkor 
okafogyottá teszi azt a rendeletet, de minden egyes Közgyűlés proaktívan kell részt 
vegyen a településének rendezésével kapcsolatos kérdésekben. A napirend feletti 
vitát lezárja.  
   
8. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén a járművel történő 
díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. 
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A kis- és középvállalkozások támogatására egy új 
parkolóbérletet vezet be a Régiópark Miskolc Kft.  
A vállalkozás a saját tulajdonában lévő 1 gépkocsira, a telephelye vagy székhelye 
közelében lévő parkolóra, kedvezményesen válthat bérletet. 
A kedvezmény mértéke 40%. 
A kedvezmény a 2012. január 1.-től megvásárolt bérletekre vonatkozik. 
2011. május 01.- és 2011. december 31. közötti időszakban kísérleti jelleggel 
működik az alábbi területeken: 
 

-  Búza tér Görög katolikus templom, keleti oldali parkoló 
-  Lehel u. Szeles u. – Bulcsú u. közötti szakasz 
-  Pátria szolgáltató ház mögötti terület. A Kossuth u. – Patak u. 

kereszteződéstől a Patak u. 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által 
határolt terület. 

-  Mártírok u. belső udvar 
-  Arany J. u. Munkácsy u. – Király u. közötti terület 
 

Az új bérletkonstrukció támogatni kívánja a KKV szektor szereplőit. A kísérleti 
időszak alatt a rendszer forgalomszabályozó hatását vizsgálja a Régió Park Miskolc 
Kft. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Egy perc technikai szünetet rendel el.  
 

--- Technikai szünet után --- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Mokrai Mihály: Egy kísérleti jellegű javaslatról van szó, egyetértenek vele, ha ez 
a bevételek növekedését eredményezi. A lakosság napközben nem tartózkodik 
otthon, azok a parkolóhelyek, amik ilyenkor felszabadulnak, a kis-és 
középvállalkozók használatába kerülnének díj megfizetése ellenében. 
Megfontolandónak tartja, hogy a kijelölt helyek, a Mártírok-udvar pl. az egyik olyan 
terület, mely parkolás szempontjából kritikus. Oda mélygarázs is volt tervezve, nem 
tudja, menyire válik majd be ez a terület. Üdvözli, hogy ennek felülvizsgálatára egy 
év múlva sor kerül. A másik kritikus területnek az Arany János, Munkácsy utca 
területét tartja, ahol már most is túlterhelt a terület, és a parkolóházat pedig nem 
használják. Mindamellett a javaslatot, mint új kezdeményezést frakciója támogatja, 
de figyelemmel fogják kísérni a megvalósulást.  
 
Dr. Kiss János: Nagy különbséget lát a szocialista frakcióval a kis- és 
középvállalkozások értékelésében. Amikor a szocialisták a 20 ezer munkahelyet 
élcelődnek, figyelemmel kellene lenni arra, hogy ebből nagyon sok munkahelyet 
ezeknek a vállalkozásoknak kellene megteremteni. Ha az eddigi hozzáállással 
folytatnák a munkát a vállalkozások elmennének a városból, bezárnák üzleteiket. 
Ezért gondolja, hogy el kell kezdeni ezekkel a vállalkozásokkal az újfajta 
kommunikációt. Utal egy előző napi sajtótájékoztatóra, amikor bejelentésre került, 
hogy az új városvezetés már üzletpolitikát csinál majd, a főutcán csökkenni fognak 
majd a bérleti díjak, megpróbálja vezetés a kis- és középvállalkozások jelenlétét 
megerősíteni, visszacsábítani. Egymást erősítve tudnak ezek a vállalkozások 
megfelelő potenciálhoz jutni. Ennek a koncepciónak része ez is, hogy megpróbálnak 
kedvező parkolási feltételeket biztosítani.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Bizonyára nem figyelt Dr. Kiss János frakcióvezető úr, 
megismétli, hogy ő támogatja az előterjesztést. Nem hiszi, hogy a 
gazdaságfejlesztési elképzelésekben ellentétes lenne a szocialisták és a FIDESZ 
álláspontja, mind a ketten virágzó és gazdaságilag prosperáló Miskolcot 
szeretnének. Hogy ezt milyen eszközökkel érik el, ez a szabályozási környezettől 
függ, megpróbáltak egy utat járni, ami szerinte sikeres volt, most az új vezetés egy 
másik úton indul el, reméli sikeres lesz. A Bosch-os munkahelyteremtés pl. az új 
vezetés idején valósul majd meg, de Kobold Tamás kezdeményezte, és ők 
fejlesztették azt. Nem igazán érti az összefüggést a parkolás és a 
munkahelyteremtés között.  
 
Dr. Kiss János: A kedvezményes parkolóhelyek biztosítása miatt a vállalkozások 
szívesebben indulnak el, vagy jönnek vissza a városba. A vállalkozásokat ilyen és 
hasonló gesztusokkal kell biztatni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.  
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9. napirend tárgya:  Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közterületek, helynevek esetében a megnevezés 
joga és feladata az önkormányzatoké. A javasolt két helynév: egy terület, illetve egy 
utca megnevezése. A „Mechatronikai park”, illetve az id. Rubik Ernő utca 
helyneveket elfogadható javaslatnak tartja. Kéri a Közgyűlés támogatását. Kéri a 
bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló:  
 
Földesi Norbert: Kérdezi, hogy a közterület elnevezéseknél, a névnél a táblára 
feltüntetik-e, hogy ifjabb, vagy idősebb, mert ismeretei szerint nem.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Pintér Zoltán kabinetvezető urat kéri fel 
válaszadásra.  
 
Pintér Zoltán: Igen, feltüntetésre kerül.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
 
11. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzata alapján a Miskolc Holding Zrt. mint 
Beszerző Szervezet az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján, 
közreműködik a közbeszerzési terv összeállításában. 
Az adatok megérkezését követően a közbeszerzési terv a Közbeszerzések Tanácsa 
honlapján található minta-táblázat alapul vételével került összeállításra. 
Az elkészült közbeszerzési terv 2011. évben fő kategóriákban a következő 
közbeszerzéseket tartalmazza: 

-  árubeszerzés tárgykörben 12 közbeszerzési eljárás kerül 
meghirdetésre, 
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- építési beruházás tárgykörben 26 közbeszerzési eljárás kerül 
meghirdetésre, 

-  szolgáltatás megrendelés tárgykörben 18 közbeszerzési eljárás kerül 
meghirdetésre. 

A közbeszerzési terv építési koncessziós és szolgáltatási koncesszióra vonatkozó 
eljárást nem tartalmaz. Következő napirendi pontként tárgyalásra bocsátja az 
előterjesztést, illetve javasolja annak elfogadását. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: előterjesztő 

hiányában nem tárgyalta az előterjesztést.  
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: nem támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Simon Gábor: Az előbb arról volt szó, hogy az idősebb, vagy ifjabb kifejezést 
látták-e már táblákon, szerinte nem. Ez elsősorban helyesírási és szokásjogi kérdés. 
Álláspontjuk szerint nem szabad kiírni, de visszatér a napirendre.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a napirendhez szóljon 
hozzá.  
 
Dr. Simon Gábor: Mivel polgármester úr lezárta a vitát, nem volt lehetősége a jó 
szándékú kezdeményezésének elmondására. 56 darab közbeszerzési eljárást 
szeretne lefolytatni a város, illetve a Holding. Reméli, hogy a Szabó Tamás Úr által 
összeállított anyag érvényes és helytálló. Az 56 darab eljárásból 22 az, amelyik nem 
nyílt eljárás, nyilván egy nyílt közbeszerzési eljárással semmi problémájuk nincs. 
Látható, hogy 80 %-ban, sőt a fejlesztéseknél 100 %-ban azokat a célokat és 
közbeszerzési eljárásokat akarják lefolytatni, melyeket az előző városvezetés 
eldöntött. Nyilvánvalóan ezeket helyeslik, ahogy azt is, hogy ezek nyílt eljárásban 
történjenek. Némi problémája azzal van, hogy a különböző fejlesztésekhez 
kapcsolódó fejlesztési, tervezési ügyeket nyílt közbeszerzési eljárással lehet-e 
lefolytatni, vagy nem. Az építész szakma szerint a tervezést, és a tervezőt 
kiválasztani nyílt eljárással nem szerencsés. Nehézkes az eljárás lebonyolítása, és 
nehézkes az eljárás során bármiféle megrendelői igényt érvényesíteni. Ennek 
ellenére azt gondolja, hogy bizonyos fontos fejlesztéseket a városban úgy érdemes 
elindítani, ha ezeket a tervezési közbeszerzéseket még akkor is, ha az értékhatárt 
nem érik el, akkor is nyílt eljárás keretében bonyolítsák le. Ennek egyértelmű oka, 
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hogy szerették volna a tervezői palettát nyitni, megnézni, hogy a különböző tervezők 
milyen ötletekkel jönnek. Egy Avastető turisztikai fejlesztésnél is számtalan ötlet 
fordulhat elő. És lehet, hogy nem annak a három tervezőnek lesz a legjobb ötlete, 
akiket kiválasztanak. Jó néhány eljárás sikertelen volt, de helyes út, célszerűbb lenne 
minden tervezőnek lehetőséget adni. Egy értékelő bizottság főépítész úr 
segítségével eldöntheti, hogy melyik tervezői elképzelésben van olyan novum, amit 
érdemes megvalósítani. Az anyag többi részét támogatják.  
 
Földesi Norbert: Áttekintve a táblázatot, nem találják az őstermelői piacot egyik 
soron sem, kérdezi, hogy mi ennek az oka.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közbeszerzési terv kialakításakor minden olyan 
jogszabályt, mely a közbeszerzésekre irányul, megvizsgáltak, és a szerint állították 
össze a közbeszerzési tervet. Dr. Kiss Jánosnak ad szót. 
 
Dr. Kiss János: Röviden reagál Dr. Simon Gábor hozzászólására. Elvi felvetésben 
ezt lehet jó dolognak tekinteni, de Simon Gábor is jelezte, hogy ebből bonyodalmak 
is lehettek, melyek az eljárások eredményességét hátráltathatták. Szkeptikus a 
tekintetben, hogy a Simon úr által javasolt megoldás építészeti sokszínűséget 
vihetne a városba, nem látja ennek eredményét. Ebben a városban nyolc év alatt 
álláspontja szerint emblematikus épület nem épült.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Perecsenyi Attilának ad szót.  
 
Perecsenyi Attila: Elhangzott, hogy miért nem lett kiírva az őstermelői piacra 
közbeszerzés. Tájékoztatásul elmondja, hogy egy rendezvényen indultak, a búza téri 
őstermelői napok rendezvényével. Itt felépül egy pár oszlop, melyek össze lesznek 
kötve rácsos szerkezetekkel, le lesz fedve ponyvával, és lesznek asztalok is. Nem 
érik el azt az értékhatárt, hogy közbeszerzésre kiírják, és egy rendezvényről van szó.  
 
12. napirend tárgya:  Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott Várost 

Építünk Miskolc Kötvényekhez kapcsolódó 
Miskolc Holding Zrt. kezességvállalásának 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata II-
41/70.422-2005. sz, illetve II-42/95.329/2006 sz. Közgyűlési határozatokkal 
hozzájárult a MIK Zrt általi összesen 22.500.000,- CHF értékű, városfejlesztési 
feladatok finanszírozását biztosító 2013. augusztusi lejáratú kötvények 
kibocsátásához. Már az előkészítési szakaszban is nyilvánvaló volt, hogy a 
kötvények visszafizetéséhez rendelt forrásokra ilyen nagyságrendű 
kötvénykibocsátást biztonsággal alapozni nem lehetett volna. Annál is inkább, mivel 
a felhasználási célok között elvétve akadt olyan cél, amelytől konkrét 
jövedelemtermelés volt várható. A felhasználások zöme nem megtérülő fejlesztés, de 
szimplán az aktuális önkormányzati, vélhetően működési hiány pótlását szolgáló 
költségvetési befizetés is történt. A kötvények finanszírozáshoz rendelt bevételekből 
2010. decemberi időpontra az 1.957,6 MFt halmozott kötelezettséggel szemben 
1368,7 MFt óvadék elhelyezésére volt lehetőség.  A közel 600 M Ft-os különbözet a 
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Holding tagvállalati cash-pool hitelkeret terhére nem volt biztosítható, a költségvetés 
ismert állapota alapján pedig 2010-ben költségvetési forrás biztosítása erre a célra, 
lehetetlen lett volna. A kialakult pénzügyi helyzet kezelésére nem volt más megoldás, 
mint a kötvények átütemezése. A kötelezett részéről szükséges tulajdonosi 
jóváhagyás alapján a pénzintézet kezdeményezte a szerződésmódosítás 
jóváhagyását, amelynek elfogadását a bank döntéshozói egy újabb biztosítéki elem 
meglétéhez, a Miskolc Holding Zrt kezességvállalásához kötötték, ezzel a 
kiegészítéssel hagyták jóvá. Az előbb elhangzottak figyelembevételével következő 
napirendi pontként tárgyalásra bocsátja az előterjesztést, illetve javasolja annak 
elfogadását. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Soós Attila: Szabad rablásnak nevezi az előterjesztés kapcsán azt, amit az előző 
városvezetés művelt. A svájci frankban történt kötelezettségvállalás 1 milliárd 
forintnyi bukás jelentett. További 1 milliárdot jelent az a 140-150 millió forint 
kamatfelár, ami időközben 3 %-kal emelkedett, 2018-ig fogja ezt fizetni a város. A 
kötvények lejáratakor jelentős mértékű árfolyamveszteség is várható, melynek 
fedezetét az óvadéki feltöltési kötelezettség nem tartalmazza. A kötvények mögött 
semmilyen bevételtermelő ingatlantömeg nincs, az értékesítési terv irreális, a bérleti 
díjak emelése az erőfölénnyel való visszaélés minősített esete. Mindemellett 
próbálnak életet lehelni a főutcába, ami a kötvény visszafizetésének fedezetét 
megteremti. Összefoglalva elmondható, hogy akik ezt csinálták, egyértelműen a 
felelőtlen, pusztító városromboló gazdálkodást folytattak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
  
13. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc belváros rehabilitációja I. 

ütem kiemelt projekt Végleges Akcióterületi 
Tervének módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc MJV közgyűlése 2009. május 14-i ülésén 
határozattal elfogadta a Miskolc belvárosi rehabilitáció Végleges Akcióterületi Tervét. 
A pályázati projekt pozitív támogatói döntésben részesült és a Támogatási 
Szerződés 2009. október 28-ai hatályba lépésétől megvalósítás alatt áll. Jelen 
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előterjesztés a Végleges Akcióterületi Tervben bemutatott projektelemek közül két 
projektelem koncepcionális változtatás érinti: A Régió Park Miskolc Kft. konzorciumi 
partner által megvalósítandó 129 férőhelyes mélygarázs nem a Szent István tér alatt, 
hanem az akcióterület egy másik részén, a Patak utcában épül meg. 
A mélygarázs helyszínváltozásának következtében megváltozik a mélygarázs feletti 
közterület fejlesztésének helyszíne is. A Patak utcán egy utakkal tagolt, járdákkal 
átszőtt városi park épül 4900 m2-en önkormányzati megvalósításban. 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Simon Gábor: 2011. január 22-én a MINAP című újságból értesült, hogy az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát a városvezetés módosítani kívánja. Magát az IVS 
a Közgyűlés fogadta el, még a múltkori közgyűlésen is felszólalt és hiányolta, hogy a 
Közgyűlés döntését csak úgy lehet megváltoztatni, ha a Közgyűlés jóváhagyja. Arról 
van szó, hogy a Stratégia első részében a Szent István tér és alatta egy mélyparkoló 
épült volna, a Stratégia 2. részében pedig a Patak utca tér felújítására került volna 
sor. Most mind a kettő megépül, de a mélyparkoló nem a Szent István téren, hanem 
a Patak utcai teresedésen. Ezt a változást is úgy lehetett volna megcsinálni, ha ezt 
először a Közgyűlés megvitatja. Az előzőek kapcsán is megemlíti, hogy úgy 
rendeltek el a Búza tér környékén változtatás tilalmat, hogy a Közgyűlés nem döntött 
arról, hogy akar-e ott valamit csinálni. Először meg kellene változtatni a 
közlekedésfejlesztési koncepciót, a Közgyűlésnek ezt támogatnia kellene, hogy ott 
bármilyen fejlesztést elindít és amikor támogatta, utána elrendelni a változtatási 
tilalmat. Információi szerint decemberben valaki kötött egy szerződést egy 
tervezővel. Nem látta a szerződéseket. Ezután jelent meg január 22-én a hír, hogy a 
Patak utcán mélygarázs épül. A kivitelezés a jó idő beálltával már márciusban 
elindulhat és szeptember 30-ai határidővel szeretnék azt átadni. A kivitelezés még 
láthatóan nem kezdődött meg. Ennél a hírnél is arra hívja fel a figyelmet, hogy ha 
van egy ilyen változtatás, akkor nem a MINAP-on keresztül kellene erről értesülni, 
nem ez a helyes eljárás. A Közgyűlés döntését ha a városvezetés meg akarja 
változtatni, először be kell hozni a Közgyűlés elé, ha az megváltoztatta a koncepciót, 
akkor lehet tervezési szerződést kötni, és akkor indulhat el a kivitelezés. Információi 
szerint hasonló törvényi tényállás miatt Kriza Ákos polgármester úr büntető 
feljelentést tett. Azt állította, hogy a közgyűlés döntése nélkül létrejött egy szerződés. 
Itt pont erről van szó. Arról is értesülhettek, hogy a közbeszerzési döntőbizottság 
elnökének sem tetszik ez az eljárás, hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett a 
Régiópark Miskolc Kft., illetve a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ellen. A 
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hivatalos közlés szerint 2011. április 13-án 13.00 órakor volt a tárgyalás, kérdezi, 
hogy milyen döntés született. Az összes ilyen jellegű eljárást, ennek részeit, 
engedélyes tervkészítést, a szellemi alkotást, kiviteli tervet árgus szemmel figyelik. 
Többször előfordult az ország több részén, hogy közbeszerzési értékhatár alatt 
kötöttek egy tervezési szerződést, utána kötöttek már közbeszerzés nélkül kiviteli 
tervről való szerződést, és a szellemi alkotást is megvásárolják. Ez az az ügycsoport, 
amit a közbeszerzési döntőbizottság minden ilyen eljárásban vizsgál. Álláspontja, 
hogy a tervezésnél is érdemes lenne nyílt eljárásban gondolkozni. Elmondja, hogy a 
terveket nem ismerik, jó lenne, ha ezeket a Közgyűlés megismerhetné.  
  

---Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti tovább.---- 
 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja, Lengyel Katalinnak ad szót 
válaszadásra.  
 
Lengyel Katalin: Április 13-án megvolt a Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalása. 
A döntés a jövő hét közepére várható. 30 napja van annak a Bizottságnak, hogy a 
döntést közölje, de azt a tájékoztatást kapták, hogy a jövő hét közepe, vége felé 
megkapják a döntést.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Hozzáteszi, hogy a városvezetés abszolút 
konstruktívan, a város érdekeit figyelembe véve kezdett egy olyan konzultáció 
sorozatot, melynek egyik eleme volt az, hogy a Patak utca környékén lakókat az 
előző időszakkal ellentétben időben, előre tájékoztatták a tervezett beruházásról, 
kikérték véleményeiket, ötleteiket, és neves, szakmabeli érdeklődők dicsérték meg a 
tervezőket, beruházókat és üdvözölték a lakók ezt a kezdeményezést.  
 
15. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat pályázati keretszabályzatának 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Közgyűlés 2010. december 16. napon 
határozott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti 
felépítéséről, mely döntéssel megszüntette a Polgármesteri Kabinet Főépítészi,- 
Városfejlesztési és Rendezési Osztály kereteiben működő Pályázati csoportot, illetve 
megváltoztatta Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály valamint a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Osztály elnevezését. Tekintettel arra, hogy a Pályázati keretszabályzat 
több helyen hivatkozik a fenti szervezeti egységekre, szükségessé vált a Közgyűlés 
által 2010. május 27. napon elfogadott szabályzat aktualizálása és a módosítások 
átvezetése. Kéri a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

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

 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Mokrai Mihály: Elmondja, hogy három évvel ezelőtt volt egy ÁSZ vizsgálat az 
önkormányzatnál, ami megállapította azt, hogy az akkori Pályázati Csoport nem a 
törvényes feladatoknak megfelelően végzi a munkáját, illetve a szervezeti 
struktúrában nem a megfelelő helyet tölti be. Ez a keretszabályzat módosítás 
gyakorlatilag a múltkor elfogadott új hivatali struktúrának az átvezetése, mást nem 
tartalmaz. Örül annak a tendenciának, hogy a Hivatal követi azokat a strukturális 
változásokat a szabályzataiban, ami az életben lejátszódik. Ez egy jogkövető 
magatartás a Hivatal részéről. Pintér Zoltán kabinetvezető úr jó munkát végzett, a 
frakciója nevében az anyagot támogatásra alkalmasnak találja, csak így működjön, 
ahogyan le van írva.  
  
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.  
 
19. napirend tárgya:  Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

magasabb vezető beosztásának ellátására 
történő pályázat kiírására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A külön jogszabályban előírtaknak megfelelően 
összehívott szakmai bizottság megalkotta a pályázati kiírást, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi. A pályázati kiírás szerint a Csodamalom Bábszínház magasabb 
vezető beosztásának ellátására 2011. július 1-jétől 2016. június 30-ig terjedő 
időtartamban kerül sor. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.  
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21. napirend tárgya:  Javaslat a 2011. évi ellenőrzési terv 
módosításának jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervét a 
helyi önkormányzatokról szóló törvény előírása alapján a Közgyűlés 2010. év 
novemberi ülésén már elfogadta. A terv átgondolását a 2010. évi ellenőrzési 
feladatok módosulása tette szükségessé. A módosított ellenőrzési tervben 
alapvetően csak a végrehajtandó feladatok változnak, a célok és a módszerek nem. 
A 2011. évi ellenőrzési tervhez kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai terv - mely az 
ellenőrzésben érvényesülő fontos elveket, értékeket határozza meg - változatlanul 
érvényben marad. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Mokrai Mihály: Technikai jellegű módosításról van szó. Három dolog volt, ami 
ennek a tervnek a módosítását eredményezte, az átadás-átvételkor elrendelt 
rendkívüli vizsgálatok, az áthúzódó vizsgálatok, és egy sajnálatos esemény, amit az 
egyik OGASZ vezető követett el. A Belső Ellenőrzési Osztály maximális belső 
kapacitással dolgozik, bíznak abban, hogy ez a rendszer beváltja a hozzá fűzött 
reményeket. Az anyag korrekt, frakciója nevében a javaslatot el tudják fogadni.  
   
Földesi Norbert: Kérdezi, hogy a március 31. napjával lezáruló átvilágítás 
végeredményéről mikor tudhatnak.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. Az átvilágítás eredményéről 
képviselő urat tájékoztatni fogják. Megkéri Vargáné Jáborcsik Mária osztályvezető 
asszonyt, egészítse ki a vitában elhangzottakat.  
 
Vargáné Jáborcsik Mária: Az átvilágítás tervezett időpontja március 31-ig tartott, 
ennek megfelelően az átvilágítást elvégezték. Jelenleg ennek pontosítása folyik, 
amennyiben ezzel végeznek, átadják az anyagot hasznosításra.  
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22. napirend tárgya:  Javaslat a Bűnmegelőzési Centrum Miskolc, 

Széchenyi u. 12. szám alatti további 
üzemeltetésére 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A belváros közbiztonságának elősegítése, 
valamint a bűnmegelőzési feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében a 
Bűnmegelőzési Centrum fenntartása továbbra is városérdek, azonban 
költséghatékonysági megfontolások alapján a továbbiakban javasolja, hogy 
helyiségcsoport a polgármesteri hivatal telephelyeként, illetve üzemeltetésében 
kerüljön  hasznosításra. A Bűnmegelőzési Centrum KH. Polgárőr Egyesület az  
önkormányzati tulajdonú MIK Zrt. kezelésében lévő helyiséget korábban ingyenes 
használatba kapta, azonban a felmerülő közüzemi díjakat és az ingyenes használat 
esetén is fizetendő ÁFA költséget az Önkormányzattól kapott támogatásból fizette. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő irodahelyiségek MIK Zrt-től történő átvétele és  a 
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésébe adása révén, megszűnhetne a 
keresztfinanszírozás és az ÁFA fizetési kötelezettség , ami megtakarítást 
eredményez. A Miskolcon bejegyzett polgárőr egyesületek helyiség használata 
pedig itt a továbbiakban is biztosítva lesz. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és – Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja, az ülés vezetését visszaadja Dr. 
Kriza Ákos polgármester úrnak.  

 
---Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. --- 

  
23. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat csatlakozására a MAKROVIRKA 
projekthez 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: MMJV Önkormányzata 2010. december 16-án a 
Közgyűlés jóváhagyásával belépett a BÜKK-MAKK LEADER programba és már 
eddig is aktívan támogatta a MAKROVIRKA című projekt előkészítését, illetve a 
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kapcsolódó HU-NER-TOWN-300 pályázati projekt javaslatot. A jelen előterjesztés 
célja, hogy MMJV Önkormányzata kifejezi szándékát a MAKROVIRKA projektben, 
illetve a kapcsolódó „HU-NER-TOWN-300” EU pályázati projektjavaslat 
előkészítésében és megvalósításában, mint konzorciumi vezető. A projekt 
megvalósulásával a XXI. század technológiája kerülhet bevezetésre, és mindemellett 
jelentős munkahelyteremtést és innovációs fejlődést tesz lehetővé, ha a Miskolci 
Egyetemnek és helyi vállalkozóknak sikerül bekapcsolódni a fotovoltaikus napelem 
gyártásba és a hidrogéntechnológia által megkívánt gyártási folyamatokba. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Városgazdálkodási és – Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Mokrai Mihály: A BÜKK-MAKK LEADER-hez csatlakozás, és pénzének 
elvesztéséről érdemes lenne a Közgyűlés előtt tárgyalni. A frakció támogatja azokra 
a megújuló energiaforrásokra való áttérést és a gáztól való függésnek a lazítását. Az 
ő városvezetésük élen járt ezekben, gondol a biomasszára, a biogáz hasznosításra, 
illetve a Mályiban fúrt geotermikus kutakra. Ez is egy jó kezdeményezés.  Nekik is 
voltak ötleteik, hogy pl. a diósgyőri uszodát napelemekkel melegítsék fel, sajnos 
akkoriban nem volt erre pályázati lehetőség. Szeretnék látni, hogy mennyi lesz 
amennyi ebből hasznosul, mennyi támogatási intenzitást tudnak elérni, ez mennyi 
megtakarítást eredményez majd a városnak, illetve a Holding cégeinek. Az 
előterjesztést támogatni fogják, de szeretné, ha a megvalósulásról is hallhatnának, 
figyelemmel tudnák követni ennek megvalósulását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Tájékoztatja képviselő urat, hogy 
három pályázat ment tovább az Európai Unió felé ilyen energetikai projektekkel 
kapcsolatban. Az elmúlt félévben látható, hogy Miskolc csak akkor jelentkezett, 
amikor tettek is valamit, legyen az büntető feljelentés, vagy fejlesztés. Ebben az 
esetben is, majd ha eredményeket érnek el, akkor a konkrétumokról tájékoztatják a 
Közgyűlést és a város közvéleményét.   
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24. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi 
feladatterv teljesítéséről, javaslat a 2011. évi 
turizmus-marketing feladattervre 

 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az érvényben lévő idegenforgalmi koncepcióra 
alapozva Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. óta minden évben 
megtárgyalja az adott évre szóló turisztikai feladattervét és az előző évről szóló 
beszámolót. Jelen tájékoztató statisztikai adatokkal kiegészítve a 2010. évre 
vonatkozó feladatterv elvégzésével kapcsolatos főbb tevékenységeket és a 2011. 
évre vonatkozó javasolt feladatokat mutatja be.  
  
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság:  támogatta az 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Tompa Sándor: A feladatterv elmúlt évi beszámolójához nem tud sok mindent 
hozzátenni. A világ turizmusának megbicsaklása együtt járt a gazdasági válsággal. 
Ez sajnos hazánkat és Miskolc város turizmusát is érintette. A 2011-es feladattervvel 
kapcsolatban a közvélemény figyelmébe ajánlja, hogy az egyik tapolcai szálloda az 
internetes szobafoglalások tekintetében az első helyek egyikét hozta el. Ennek 
kapcsán rámutat, hogy a feladatterv nagyon helyesen foglalkozik az információs 
technológiák bevezetésével, bővítésével, továbbfejlesztésével. Üdvözli, hogy a 
korszerű technikák, pl. blue tooth alkalmazására is már történt kísérlet. A technikai 
fejlesztések növelik városunk megismerhetőségét. A feladatterv külön fejezetben 
foglalkozik a Kassa 2013 programmal. Egy nagy lehetőség nyílt ezzel a város 
számára, mivel 2013-ban Kassa Európa kulturális fővárosa lesz. A közelsége, a két 
város közötti kapcsolatok mind azt a lehetőséget kínálják, hogy bekapcsolódjanak 
ezen keresztül is Európa vérkeringésébe. Részletesebb elgondolást szeretne 
megismerni. Fontos volna, ha helyszínként is megjelenne Miskolc a 
programsorozatban. Arra kéri a város vezetését, az országgyűlési képviselőket, 
szorgalmazzák a Kassa-Miskolc autópálya megépítését. Ismereteik szerint a két 
ország megállapodásában benne van ez a lehetőség. Mind a beszámolót, mind a 
feladattervet támogatják.  
 
Molnár Péter: Firtatva a múltat elmondja, hogy a legjelentősebb csökkenést a 
tapolcai vendéglátók regisztrálták, amit a szocialisták rombolása okozott. Szerinte is 
nagy lehetőség Miskolc számára a kassai programsorozat. Tájékoztatja a közgyűlést 
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arról, hogy március végén Kákóczki András úrral és a Kulturális Osztály több 
munkatársával Kassán jártak, megtekintették azt a helyet, ahol a kassai 2013-as 
Európa Kulturális Fővárosa rendezvények kerülnek megrendezésre, ez egy katonai 
objektum. Pozitív találkozásnak értékeli a találkozót. Véleménye szerint erre az 
eseményre már most el kell kezdeni készülni. Az előterjesztett anyagban tetszik 
számára, hogy helytörténeti órákat is beiktatnának a tanrendbe. Zárásként elmondja, 
hogy Miskolc számára egy lehetséges kitörési pont a turizmus, örömmel olvasta a 
médiában a Diósgyőr-Lillafüred fejlesztéseket. Örömmel látta a vár újjáépítésének 
terveit.  
 
Varga Gergő: Molnár Péter úrnak elmondja, hogy városunk rossz hírét keltették 
egyes diákok egy kassai kiránduláson.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi, hogy ez az észrevétel a napirenddel 
kapcsolatosan hangzott-e el.  
 
Varga Gergő: Igen.  
 
Molnár Péter: Sajnálatosnak tartja, hogy Varga Gergő egy ilyen megszólalást tett a 
Közgyűlésben. Elmondja, hogy nem csak miskolci diákok voltak a rendezvényen, ez 
egy hivatalos rendezvény volt. Kassa magyar konzulja mondott beszédet és avatott 
fel egy szobrot. Egy kassai magyar rendezvényen a szlovákok szándékosan 
provokációt követtek el, ő kísérőtanárként vett részt a rendezvényen. Hivatalos 
program volt, melyen a szlovákok szándékosan provokálták a magyarokat.  
 
Dr. Zsiga Marcell: A napirend kiegészítéseként elmondja, hogy sokszor azt vetik a 
város lakói a Közgyűlés szemére, hogy csökken a turisták száma Miskolcon. Sajnos 
igazuk van, hiszen a statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt években drámaian 
csökkent a külföldi turisták száma városunkban 2003. és 2010. között, mindössze 
200.7 volt az az esztendő, amikor a Miskolcra látogató turisták száma gyarapodott. 
Sajnos a vendéglátósok és a vendéglátóiparban működő munkahelyek látják ennek 
kárát, hiszen gyakorta 20-30 %-os kihasználtsággal működnek azok a szállodák, 
melyek Tapolcán, vagy a belvárosban vannak. Diósgyőr tekintetében az elmúlt 
évben 13,5 %-kal csökkent a külföldi turisták száma,  Tapolcán pedig 26 %-kal. Azt 
gondolja, hogy keményen kell dolgozni azért, hogy azokat a szolgáltatásokat, 
melyeket az elmúlt években nem tudtak igénybe venni, pl. tapolcai strand, és 
amelyek miatt elszoktak Miskolcról a turisták, azokat újra vonzóvá tegyék. Turisztikai 
és marketing ajánlatokkal kell bombázni azon országokat, ahonnan eddig is szép 
számmal érkeztek látogatók. Ennek fontos eszköze lesz az, hogy a közelgő kassai 
helyszínen megrendezendő jégkorong világbajnokságon Miskolc turisztikai 
programokkal fog megjelenni. A jégkorong világbajnokság az egyik leglátogatottabb 
esemény az olimpiák mellett, azt gondolja, hogy mivel egy két hetes rendezvényről 
van szó, sikert érhetnek el abban, hogy Miskolcra csábíthatnak egyéb nyugati vagy 
tengeren túli turistákat is. Ebben megtörténtek az egyeztetések azon a kassai 
látogatáson, melyet Molnár Péter képviselőtársa említett. További fontos célpont 
lehet, hogy az EU soros elnökség keretében Miskolc is igyekszik házigazdája lenni 
az egyik rendezvénynek, ebben is komoly tárgyalások folynak. Magyarország 
alaptörvényével kapcsolatban lesz a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának egy 
országos rendezvénye, amelynek az egyik helyszíne a Miskolci Művészetek Háza 
lesz.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
25. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2010. II. 
félév) 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A beszámoló a 2010. II. félévéről készített jelentések 
alapján az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően mutatja be a vizsgált időszakot. 

 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság:  támogatta az 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városfejlesztési és- Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
26. napirend tárgya:  Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv 

végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:  Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az ellenőrzési beszámoló az önkormányzatokról 
szóló törvény 92. § (10) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény és a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet 31. §-ában 
foglaltaknak megfelelően kerül beterjesztésre a Közgyűlés elé. A 2010. évre 
eredetileg tervezett feladatok év közben módosultak, aminek következtében a 
revizori kapacitás alapján három intézmény ellenőrzése átütemezésre került 2011. 
évre. Az ellenőrzés kiemelt figyelmet fordított a belső kontrollrendszerek 
kialakítására, fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos vezetői felelősség erősítésére. Az 
ellenőrzések tanácsadó szerepe fokozódott, azok minden esetben a gazdálkodás 
szervezettségének, szabályszerűségének és hatékonyságának javítását, az 
intézményi és a hivatali feladatellátás színvonalának emelését szolgálták. 
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A 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtása a módosításnak megfelelően 
megtörtént. 

Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  támogatta az 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.   
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Mokrai Mihály: Két témára fókuszál. Az egyik, ami nagy port kavart az OGASZ 
kérdése. Álláspontja szerint egy olyan megoldást kellene kidolgozni, hogy a dolgozók 
járulékának befizetése úgy történjen, hogy ne engedjen más számára történő 
befizetést. Az említett esetben a saját számlájára utalt az intézményvezető hölgy, 
gyakorlatilag nem kellene erre lehetőséget adni. A CIB Bankot kérni kellene, hogy 
egy program fejlesztéssel érje el azt, hogy a pénz átutalások közvetlenül a MÁK-hoz 
kerüljenek. Az önkormányzati dolgozók által befizetett járulékok beutalása a Nemzeti 
Adó és Vámhatósághoz automatizmusként történjen. A másik ügy, a Gyerekvárossal 
kapcsolatos célvizsgálat. Hiányolta az anyagból azt a részt, hogy nem kötelezték az 
intézményt arra, hogy az alapítvánnyal a kapcsolatát jobban szabályozza. Egy 
együttműködési megállapodás van kettejük között, ami azért problémás, mert az 
alapítvány pénzt ad a Gyerekvárosnak, de a belső ellenőrzési rendszerünk az 
alapítványnál nem folytathat vizsgálatot, így számos elszámolási vita keletkezett. A 
munkaügyi bíróság előtt is per van folyamatban. Erre az intézmény vezetőjét 
kötelezni kellene, hogy részletes szabályozás legyen az anyagi támogatás 
vonatkozásában. Az anyag egyébként szakmailag korrekt, támogatják.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
27. napirend tárgya:  Tájékoztató a polgármesteri Hivatal 2010. évi 

pályázati tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan, a Polgármesteri 
Hivatal 2010.évi pályázati tevékenységéről is elkészült az előterjesztés, melyben 
tájékoztatást adok arról 

-  hogyan sikerül Miskolcnak élnie a pályázati lehetőségekkel 2010. 
évben, 
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-  milyen intézkedések történtek a pályázati rendszer működésének 
javítása érdekében, 

-  milyen tapasztalatok születnek a folyamatosan változó pályázati 
rendszerről? 

Kéri a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.   
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
28. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában 
álló Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratának módosítására, további ügyvezető 
megválasztására és díjazásának 
megállapítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Jelen előterjesztésben javaslatot teszek a Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
módosítására, amely javaslat szerint a jelenleg kijelölt, megválasztott ügyvezető 
mellett, további egy ügyvezető, Dr. Szabó Brigitta látná el munkaviszonyban a Kft. 
ügyvezetését. Javasolja, hogy az ügyvezető határozatlan időtartamra kerüljön 
megválasztásra, s a másik ügyvezető mellett önállóan legyen jogosult a társaság 
képviseletére, a társaság cégjegyzésére. Javasolja a továbbiakban, hogy a társaság 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat kizárólag a most megválasztásra kerülő 
ügyvezető gyakorolja. Az Alapító Okirat módosítása során javaslatot tesz arra, hogy 
az ügyvezetők díjazását az Alapító állapítsa meg. A kettős ügyvezetés kialakítását 
azért tartja fontosnak, mert Miskolc város sportfejlesztésének, koncepciójának a 
kidolgozásában sokkal több erő bevonására van szükség. A sport támogatás, 
irányítás átalakítása hosszú távon meg kell, hogy határozza Miskolc város 

 48 



sportéletét. A munka rohamtempóban folyik, ehhez az erőforrás bevonása 
nélkülözhetetlen.  

 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 

előterjesztés elfogadását.  
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés első 

határozati javaslatának elfogadását, a második határozati javaslatban az 
ügyvezető jelölt személye változott.  

 Pénzügyi Bizottság: döntést nem hozott, mivel az előterjesztés kifejezetten 
egy személy megbízására és javadalmazására tett javaslatot és az anyag a 
személyi javaslatot nem tartalmazta.   

 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
első határozati javaslatának elfogadását, a kettes számú határozati javaslatról 
nem alakított ki álláspontot.   

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Földesi Norbert: Két dolgot jelez, egyrészt kérdezi, hogy a MISI elbírja-e ezeket a 
költségeket. A tagdíjak ugyanis csökkennek. Kérdezi továbbá, hogy ez lehet-e példa, 
illetve minta, hogy a többi önkormányzati cégnél is kettős ügyvezetéssel találkoznak 
a jövőben. Kérdezi, hogy miért változott meg a bizottsági ülés óta a jelölt, Montovay 
Péter személye.  
 
Dr. Kiss János: Reflektálva a kérdésre, elmondja, hogy a sportiskola 
költségvetésének el kell bírnia ezt a döntést. Azáltal, hogy sikerül egy társügyvezetőt 
beállítani a rendszerbe, reméli, hogy plusz szponzorokat, támogatókat sikerül majd 
megnyerni, ami biztosítani tudja azt a költséget, amit egy társügyvezető megbízása 
indukál.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester. Egy kollektív gondolkozás eredményeképp úgy 
döntöttek, hogy sokkal jobb megoldás egy jogász alkalmazása ebbe a pozícióba, 
mert más áttekintéssel tudja átalakítani a rendszert. Ez egy jó döntés, a jelölt 
továbbá kiváló sportolói múlttal rendelkezik, ismeri az egyesületek, klubbok 
felépítését, a diáksport, tömegsport struktúráját, és megfelelő gazdasági 
rátekintéssel is bír.  
 
Földesi Norbert: A bizottságon elhangzott jelölt neve mellett pont azért érvelt az 
előterjesztő, mert az életútjában találtak olyan sportmenedzseri tevékenységet, 
melyet igen magas fokon űzött. Kérdése, hogy nem érdemesebb-e ezt a posztot 
pályáztatni, miért kell most dönteni egy általuk, illetve a bizottságok által ismeretlen 
jelölt személyéről.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Elmondja, hogy szakmai interjúk 
alapján választották ki a jelöltet.  
 
31. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában 
álló Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Kocziszky György tájékoztatta arról, hogy a 
Magyar Köztársaság Parlamentje a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának 
tagjává választotta, ezért egyúttal - tekintettel arra, hogy a Monetáris Tanács tagja 
gazdasági társaságban vezető tisztséget nem vállalhat, 2011. március 31. napjával 
felügyelő bizottsági tagságáról lemondott.  
Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama 
egységesen 2015. október 28. napjáig tart, jelen előterjesztésben arra tesz 
javaslatot, hogy a megválasztandó felügyelő bizottsági tag Dr. Szakály Dezső 
megbízatása szintén 2015. október 28. napjáig terjedjen 2011. április 14. napjától.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi Bizottság: az előterjesztésről döntést nem hozott, mivel az a 

személyi javaslatot nem tartalmazta. 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Bejelenti, hogy a sürgősséggel 
napirendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2011. évi egészségügyi gép-műszer 

beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtásához való hozzájárulásra 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.   
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 

Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó fenntartói önrész 
felhasználásáról szóló korábbi döntés 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Gálffy és a Fazola TISZK pályázati projektje 
befejezés előtt áll. A Közgyűlés a közbeszerzés megnövekedett költsége, illetve 
pályázaton kívül elvégzett egyéb munkák miatt a korábbi határozatokban önrész 
kiegészítést szavazott meg. Most a két TISZK azt kéri - hogy a TIOP-3.1.1/08/1. 
pályázatokhoz a fenti határozatokban biztosított  pályázati önrészt a pályázat teljes 
megvalósítása érdekében szükség esetén - kizárólag a pályázattal kapcsolatos 
célokra átcsoportosítsák, s így az ESZÁ-nál és a fenntartónál az elszámolás 
zavartalanul történhet meg. Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására 

ajánlattételi felhívás közzétételére és 
könyvvizsgáló megbízására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Belvárosi Óvoda, a Miskolci Nevelési, 

Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet, a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet és a Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Közérdekű hozzászólások, bejelentések 
következnek.  
 
Dr. Kovács László: Egyéni önkormányzati választókörzetében a Zöld Nyíl projekt 
kapcsán hamarosan sor kerül az építkezés folytatására. Ez hosszú évek óta 
visszatérő probléma, hogy a nyomvonal hogyan fogja érinteni a lakosságot. A múlt 
Közgyűlésre vált világossá, hogy a villamosvonal meghosszabbításra kerül, Felső-
Majláthon lesz a végállomása. Az Árpád utcán egy nagyon szép tér alakult ki, ami 
fásításra is került, az országzászló is ott van, kéri, hogy a fák kivágásával minél 
kevesebb traumát okozzanak az ott lakóknak. A kivitelezésnél kéri annak 
megvizsgálását, ki kell-e vágni a fákat, amennyire lehet, mentsék meg a fasort. 
Másik kérdése, hogy a Hegyalja út csapadék elvezetése hogyan fog megtörténni. Az 
állami közútkezelő jelezte, hogy ők megoldják az ABC-től a kisvasúti átjáróig történő 
szakaszon. A lakosság kérésé, hogy a Városüzemeltetési Osztály adjon választ arra, 
hogy ez megtörténik-e az idén. A környéken bejárás is történt, ennek kapcsán az 
hangzott el, hogy nem tudják a tervezett csapadékvíz elvezetést megvalósítani. 
Ezzel kapcsolatosan vár tájékoztatást. Harmadik kérése, hogy a volt Papírgyári 
kultúrházban van a Szinva-völgyi Táncegyüttes és a Bükkalja Táncszínháznak, 
illetve a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskolának a központja. Ennek 
tulajdonosa kérte, hogy a feladatátvállalási szerződésben támogassák őket.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Személyesen is kérte a Zöld Nyíl felügyeletét ellátó 
PIB-től, hogy óvják a környezetet, az ott lévő fákat óvják a kivágástól, hiszen ezek 
értékes környezeti elemek, nem engedhetik meg, hogy a tájrombolás Diósgyőrben is 
teret nyerjen. Felkéri Rogosz Sándorné osztályvezető asszonyt a válaszadásra.  

 
Rogosz Sándorné: Év elején a Magyar Közút igazgatójától azt az ígéretet kapták, 
hogy a csapadékvíz elvezetés megvalósul a Hegyalja utcában. A héten felveszi a 
kapcsolatot a vezetőben, bővebb tájékoztatást írásban ad majd.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Tompa Sándornak ad szót.  

 
Dr. Tompa Sándor: Április 6-án megkeresték Borsos Attila MVK vezető urat, hogy 
lakossági fórumot szerveznek, ahol - előzetes felmérés szerint - a fórum által érintett 
terület, Komlóstető és környékére vonatkozó közlekedési problémákat is 
szeretnének felvetni. Megkérték, hogy képviseltesse magát az MVK Zrt. Braun 
Csaba úr javaslatára ezt megírta vezérigazgató úrnak, akitől tegnap előtt azt a 
választ kapta, hogy lakossági fórumokon a megrendelő választókerületi 
képviselőjével áll módjukban részt venni. Tovább idéz az MVK levéléből: Mivel a 
komlóstetői terület önkormányzati képviselője jelezte, hogy a tervezett lakossági 
fórumon nem vesz részt, így az MVK Zrt.-nek önállóan nem áll módjában a 
rendezvényen a közösségi közlekedési kérdéseket képviselni. Képviselő úr a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény 19. § (1) bekezdését idézi: A települési képviselő a 
település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. A 
települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. Kéri polgármester urat, hogy 
ezt a törvénytelen hozzáállást akadályozza meg, tegye lehetővé, hogy az MVK Zrt. a 
pénteki lakossági fórumon képviselje magát.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a felvetést, írásban fog képviselő úr választ 
kapni. Dr. Nánási-Kocsis Norbertnek ad szót. 

 52 



 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Mint a Szentpéteri kapu képviselője több kérdést tesz 
fel. A Tetemváron súlyos közbiztonsági gondok uralkodnak, a rendőrséggel folytatott 
ezzel kapcsolatos megbeszélést. Az év végén fokozott ellenőrzéseket hajtottak itt 
végre, mely javuló tendenciát hozott a lakosság életében. Kérdése, hogy szakszerű 
előkészítés után költségvetésből finanszírozható lenne-e a tetemvár utcákban 2-4 
darab térfigyelő kamera kihelyezése. Másik probléma a Szentpéteri utcában, az M1 
fitnesz körüli parkolási gondok megléte. A lakók által kért parkolóóra időközben 
kihelyezésre került. Ezzel kapcsolatos kérdése, hogy a Régiópark tud-e egy 
bevezető időszakot biztosítani, illetve az ott lakókat értesíteni ennek az órának az 
üzembe állításáról, hogy ne azonnal bírságolják az ott lakókat. A választási 
kampányában azt ígérte, hogy 4 darab játszóteret kíván létrehozni, kettő már 
folyamatban van. Az egyiket a Honvéd Papp József pályára tervezi, a másikat a 
Kassai úti Óvodába. Az óvodai alapítvány segítségével egy közel egymillió forintos 
játékberuházás fog megvalósulni. Kérdése, hogy létezik-e az önkormányzatnak, 
vagy az Európai Uniónak olyan támogatása, pályázata, ami elősegíti a régi 
játszótereknek a lecserélését. A Szentpéteri kapuban több helyen az őszi lomb és a 
kavics mennyisége jelentős. A közmunka programban résztvevők álláspontja szerint 
nem kellőképpen végzik a takarítást, kérdése, hogy az önkormányzat tervezi-e saját 
tulajdonú utcaseprő takarítógép beszerzését, ami jelentősen meggyorsítaná a 
munkálatokat. Az AVE munkatársaival felvette a kapcsolatot, nekik van ilyen gépük, 
ezt kívánja bérbe venni. A Tetemvári pincesoron a pincék boltíveinek 
rekonstruálására korábban volt pályázat, ezek életveszélyesek lehetnek, ezekre 
létezik-e támogatás, bármiféle megoldás.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy adja be írásban is kérdéseit, azokra a 
megfelelő osztályok választ adnak. Kovács Józsefnének ad szót.  

 
Kovács Józsefné: Örömteli eseményként bejelenti, hogy a Major utca és a 
Közdomb utca kereszteződésében mintegy 300 méteres szakaszon megkezdődött a 
Pece-patak mederkotrása. Folyamatosan történik a fák gallyazása, bozót irtása és a 
hulladék elszállítása. Eddig több mint 200 köbméter iszapot szállítottak el és még a 
tervezett munka felénél tartanak. Megköszöni polgármester úrnak, és Pfliegler 
alpolgármester úrnak, hogy tevőlegesen foglalkoznak az ott élők problémájával. 
Külön köszöni a Városüzemeltetési Osztálynak, a Városgazda vezetőjének, 
Perecsenyi igazgató úrnak a lelkiismeretes munkát. Bejelenti, hogy másnap húsvéti 
vásárral egybekötött fogadóórát tart a Bedegvölgy 11. szám alatti pince előtt.   

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Pfliegler Péter alpolgármester úrnak ad szót.  

 
Pfliegler Péter: Köszöni a dicsérő szavakat. Elkezdték a munkát, igyekeznek 
megoldani mindazokat a feladatokat, melyek nem csak ezen a patakon, hanem 
valamennyi patakon sorra kerülnek majd, pl. Hejőcsaba irányába. Nem lehet ilyen 
állapotokat fenntartani, keményen dolgoznak a probléma megoldásán.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Seresné Horváth Zsuzsannának ad szót.  

 
Seresné Horváth Zsuzsanna: A városban zajló Föld Napi takarításra hívja fel a 
figyelmet, melyet több civil szervezet mellett az AVE, a Városgazda, és a 
Polgármesteri Hivatal is koordinál. Jó dolognak tartja a kezdeményezést, hogy az 
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egyes városrészekben az általános és középiskolák környékén a tanulók, szülők, 
pedagógusok bevonásával már kisiskoláskorban tudatosítják a környezet 
tisztaságának fontosságát. Az elmúlt években az elhanyagolt környezetért az ott 
lakók minden esetben az önkormányzatot tették felelőssé. Ez természetesen az ott 
lakók segítsége, közreműködése nélkül nem lehetséges. Ehhez szemléletváltozásra 
is szükség van. Nagyon örvendetesnek tartja a Hivatal által koordinált takarítási 
akciót. Az eddigi takarítások nagyon sikeresek. Az AVE vezetője tervezi, hogy 
iskolák, óvodák környékén szelektív hulladékgyűjtőket fognak elhelyezni, és a PED 
palackokból befolyt összeget valamilyen közösségi célra fordítják majd. Felhívja a 
választókörzetében élő lakók figyelmét, hogy a Könyves és Kaffka Margit Általános 
Iskolában és környékén április 18-19-én tartanak takarítási akciót, melyre mindenkit 
szeretettel várnak. Húsvéti vásárral egybekötött utcafórumot tart holnap délután fél 
egytől fél háromig, szombaton pedig az Árpád úton.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Látható, hogy a lakosság örömmel csatlakozik a 
takarítási akcióhoz, kiemelt örömmel tapasztalta a Számozott utcák lakosságának 
aktivitását. Reméli, hogy ez a város más részein is így lesz. Egy perc technikai 
szünetet rendel el.  

 
--- Technikai szünet után. --- 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Gazdusné Pankucsi Katalinnak ad szót. 

 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A Vargahegyen átmenő út fenntartója a Közút 
Nonprofit Zrt.  A magashegyi buszmegállónál leszállva a buszról az ott élőknek 
mintegy 30 méter távolságot kellene megtenni a bekötő útig, vagy sárban mennek, 
vagy a forgalmas úton. A Városüzemeltetési Osztályon keresztül több levelet írtak a 
Közút Zrt.-nek, melyben kérték, hogy tájékoztassák őket a járdaépítés feltételeiről, és 
egy helyszíni bejárás lehetőségéről. A mai napig nem kaptak erre választ. Kéri 
polgármester úr segítségét, és közbenjárását, hogy ezen a 30 méteres szakaszon a 
járda megvalósulhasson, hiszen gyermekek is járnak ott iskolába, veszélyes ott 
közlekedni. A Föld Napja alkalmából ők is szerveztek takarítási akciókat. A 
programot az AVE segíti és a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. Április 17-ig várják 
még a segítők jelentkezését. Szihalmi Péter meghívójával kapcsolatban elmondja, 
hogy fogadóórája miatt nem tud, és nem kíván részt venni a Szihalmi úr által 
kezdeményezett lakossági fórumon.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy bárki összehívhat lakossági fórumot, 
de nem kötelező erre elmenni. Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úrnak ad szót.  

 
Dr. Zsiga Marcell: A Városüzemeltetési Osztálytól és a Városgazda Nonprofit Kft.-
től kéri, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a Győri kapuban a villamospálya 
rekonstrukció miatt a forgalom nagy része a belső utcákra zúdult. Kéri, hogy a 
gépjárművek által keltett por és szemét eltakarításában segédkezzenek, legalább 
ezzel kárpótolják az ott lakókat a magas forgalom elviselése miatt. Elmondja 
továbbá, hogy Magyarország új alaptörvényét az Országgyűlés hamarosan 
elfogadja, ebből az alkalomból a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egy nemzeti 
gálahangversenyt szervez Miskolcon is. Kodály és Liszt művek hangzanak majd el, 
az előadás ingyenes, a Művészetek Házában lesz megtartva. Hasonló nívós 
koncertet szervez a város május 10-én 19 órai kezdettel a Nemzeti Színházban. Erre 
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a koncertre Miskolc testvérvárosainak küldöttségét is várják. Hétvégén lesz a 
Nyíregyháza-Diósgyőr rangadó, jó utat kíván a szurkolóknak.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Varga Gergő úrnak ad szót.  

 
Varga Gergő: A napokban megjelent a sajtóban, hogy a Holding cégei behajtják a 
90 napon túli kintlévőségeket, tartozásokat. Követeléseiket érvényesíteni fogják a 
lakosság felé. Ezzel kapcsolatban előző nap volt egy tájékoztató a Szilvás utca 2. 
szám alatti társasházban. Több kérdése merült fel. Minden társasházat külön 
fognak-e értesíteni erről, a megoldási javaslatokról. Azon túl, hogy 1-2 családnál 
kikötik a vizet, vagy a meleg vizet, a fűtésszolgáltatást felmondják, a társasházaknak 
is van egy jelentős tartozása a közműcégek felé. Kérdezi, hogy a MIK fog-e tárgyalni 
a többi Holding tagvállalattal ebben a kérdésben, és kinek az érdekeit fogja 
képviselni, a cégek, vagy a lakók érdekeit. Kérdezi, hogy a közös költséget emelik-e 
majd, vagy milyen formában tudják a problémát megoldani. Az Avason 7-8 olyan 
társasház van, amely jelenleg is csődhelyzetben van már. Kérdezi, hogy volt-e arról 
szó a vízfogyasztás kapcsán, hogy ha megszüntetik a szolgáltatást és az almérőket 
leszerelik, így az elhasznált vízmennyiség a főmérőknél fog jelentkezni, ami a 
társasház bejövő vízmennyiségét fogja megnövelni. Ha nincs almérő a lakásban, 
akkor a többi lakó fogja kifizetni a különbözetet. Kérdezi, hogy ezt a tájékoztatást 
megadják-e minden társasháznak, minden egyes társasházzal fognak-e lakógyűlést 
tartani és a közműcégek fogják-e keresni a lakókat, vagy családsegítő szolgálaton 
keresztül történik-e majd ez. Kérdezi, hogyan lehet betartatni az Közgyűlésen 
elhangzott javaslat kapcsán egy társasházas övezetben a 10 méteres távolságot, 
mintalakás lesz-e.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A hatóság be fogja tartatni a szabályokat. Az első 
kérdésre reagálva elmondja, hogy le van írva, hogyan fogják a szakemberek 
számon kérni, a díjakat behajtani. Tiszta jogi viszonyokat kell teremteni, és első 
körben a közösségi érdek élvez prioritást, utána a magánérdek. Részletes 
válaszadásra szólítja Vojtilla urat a MIVÍZ igazgatóját. 

 
Vojtilla László: Kényszerintézkedés a vízkorlátozás és a hőkorlátozás. Ez már a 
végső stádium, hosszú levelezés, egyeztetés után jutottak el eddig a pontig. A 
vízórák kiszerelését a partnercég, a távhő végzi, és teljesen lezárja a melegvíz 
bevezetési pontokat. A hidegvíznél bekerül egy közdarab, ami biztosítja a 
csökkentett vízmennyiség táplását, de visszakerül a mellékmérés a helyére, tehát az 
50 liter per fő a mérőn keresztül bejut az ingatlanba. Lakógyűléseket nem kívánnak 
szervezni, ez a lakóközösség belső ügye. Amennyiben meghívják a szolgáltatókat, 
akkor természetesen képviseltetni fogják magukat ezeken. Nem lehet teret engedni 
annak, hogy ezek az adósságok tetemesen felhalmozódjanak, ezek az összegek 
nagyon hiányoznak a fejlesztésekből, karbantartásokból.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Molnár Péternek ad szót.  

 
Molnár Péter: Állandó tavaszi probléma a kátyúk problémája. Örömmel tapasztalta, 
hogy az utóbbi napokban megindult a kátyúzás. Köszöni, hogy a Bihari utcán elindult 
a munka. Kerékpárral járta be választókerületének valamennyi utcáját, hogy felmérje 
a problémákat. Elmondja, hogy az Arany, Király, Vörösmarty utcák között, a Mese 
Cukrászda mögött van egy tér, amin díszburkolat lett elhelyezve pár évvel ezelőtt. 
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Felhívja a figyelmet arra, hogy a tér egy sarkán ezt a díszburkolatit felszedték, ennek 
visszaépítését kéri.  A játszótéri homokozók kapcsán kéri a Városgazdáktól, hogy a 
szükséges tavaszi tisztító munkálatokat mihamarabb végezzék el.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Katona Ferenc úrnak ad szót.  

 
Katona Ferenc: Az elmúlt alkalommal is jelezte körzetének problémáját, a Szinva-
parti lányok jelenlétét. Magyarországon ez egy legális tevékenység, a 
rendőrkapitány úrral közösen arra a következtetésre jutottak, hogy leghatásosabban 
és legszigorúbban úgy tudnának fellépni, ha újra türelmi zónát jelölne ki a város. Volt 
már ilyen próbálkozás, ezért kéri polgármester urat, és a Hivatalt segítsenek az 
újabb rendelet tervezet előkészítésében.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendőrkapitány úr és képviselő úr javaslata 
alapján, - mely szerint ellenőrzött keretek között lehessen ezt az ősi mesterséget 
folytatni -, ezt a kérdést több irányból megvizsgálják. Mokrai Mihály úrnak ad szót.  

 
Dr. Mokrai Mihály: Előző ülésen tett ígéretéhez híven mindenki megkapta azt a 
könyvet, amely Miskolc város részönkormányzatairól és címereiről szól. Bízik abban, 
hogy a városvezetés átgondolja azt, hogy a részönkormányzati tevékenységet újra 
elfogadhatónak tartja, hogy a hagyományok és a lokálpatriotizmus ápolása 
érdekében ez megvalósuljon.  Kérni a város vezetésétől, hogy ha legyártásra 
kerültek a címerek, azokat a Közgyűlés termének falán helyezzék el.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Benczés Miklós úrnak ad szót.  

 
Benczés Miklós: Választókerületében két helyen kezdődött meg az illegális 
szemétlerakók felszámolása, a Számozott utcákban, illetve Lyukó-völgyben, az 
Elnök utcában. Köszönetet mond a cigány kisebbségi önkormányzatnak, a lyukó-
völgyi családsegítő szolgálatnak, a Városgazdának és az ott élő lakosságnak. Ez 
nagy segítség volt. Negatív tapasztalat, hogy a délelőtt során nagyon sok tanköteles 
gyermek volt az utcán tanidőben. Kéri Kiss Gábor főosztályvezető urat, figyeljenek 
erre a problémára, tartsanak fokozottabb ellenőrzést a környező iskolákban, hogy 
ezek a gyerekek ne az utcán legyenek. Lyukó-völgyben fényes nappal több házban 
is ég a villany, az ÉMÁSZ segítségét kéri, megtörténik-e ezekben a házakban a 
számla rendezése. Kérdezi, hogy hány közkút van Lyukó-völgyben, mennyi ezeknek 
a fogyasztása, illetve ki téríti meg ott a fogyasztást, ezekre a kérdésekre vár választ.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Alapvető kérdés a köztisztasághoz való jog, a vizet 
mindenkinek biztosítani kell, ez önkormányzati kötelezettség. A közvilágítással 
kapcsolatos kérdését természetesen továbbítják az ÉMÁSZ felé. Dr. Nehéz 
Károlynak ad szót.  

 
Dr. Nehéz Károly: Közérdekű bejelentést tesz. Tapolcán a strand sarkán, a békás 
tó felőli részen egy romos, düledező ház van, mely groteszk látványt nyújt. Az utóbbi 
hónapokban elintézte a bontási engedélyt, kéri a tapolcaiakat, hogy szombaton, 9 
órakor menjenek el ide, és egy társadalmi munka keretében takarítsák el ezt a 
romos házat.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólásokat, bejelentéseket. Több 
hozzászólásra jelentkezés nem lévén, áttérnek az előterjesztésekről történő tételes 
szavazásra. A szavazás előtt három perc technikai szünetet rendel el.  

---Technikai szünet után. --- 
 
Az 1. napirend tárgya:  Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló 

elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány megállapítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet 
megalkotásáról és négy határozat elfogadásáról kell döntenie a Közgyűlésnek. 
Módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem érkezett. Előterjesztői módosító 
indítványa a rendeletet, valamint a hitelfelvételről szóló határozati javaslatot érintette, 
melyet képviselőtársai írásban megkaptak. A rendeletalkotáshoz minősített többség, 
legalább 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 

 
A Közgyűlés 21 igen 0 nem szavazattal 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 8 fő) 
megalkotta az 9/2011. önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásának elfogadásáról 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztéshez tartozó első 
határozati javaslat elfogadásáról, mely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására igénylés benyújtásáról szól.   

 
A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

III-61/22.449-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására igénylés benyújtása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására igénylés 
benyújtása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az Önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására. 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1. napján 1.000 fő, 
vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 
ilyen jogcímen 8.565.000 ezer Ft összegű bevételt tervez. 

III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 730.000 ezer Ft 
működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 
meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső 
határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

  

3. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az önkormányzat 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 
igénylési feltételeinek megfelel-e. 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feltételek fennállása esetén 
az igényléssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:  polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. december 31. 

 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztéshez tartozó 
második határozati javaslat elfogadásáról, mely az éven túli hitel felvételéhez 
szükséges előzetes könyvvizsgálói véleményről szól.   

 
A Közgyűlés 16 igen 3 nem szavazattal 4 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

III-62/22.449-2/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Éven túli hitel felvétele a könyvvizsgálói vélemény ismeretében  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásában kimutatott hiány fedezeteként felvenni tervezett éven túli lejáratú 
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hitellel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói vélemény beszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásában kimutatott fedezethiányból 322.350 ezer Ft működési hiány 
fedezetéhez szükséges hitel felvételéhez kapcsolódó előzetes könyvvizsgálói 
véleményt megtárgyalta. A Közgyűlés a könyvvizsgálói vélemény ismeretében 
úgy döntött, hogy a 322.350 ezer Ft hitel felvételét szükségesnek tartja.  

 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitel felvételéhez 
szükséges intézkedéseket megtegye, a hitelszerződést aláírja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztéshez tartozó 
harmadik határozati javaslat elfogadásáról, mely a közbeszerzési eljárásról szól.   
 

A Közgyűlés 15 igen 0 nem szavazattal 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  
 

III-63/22.449-3/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás hitel felvételéhez II. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közbeszerzési eljárás hitel 
felvételéhez című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a hitelekre és 
a nyertes ajánlattevővel – a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság 
elnökének ellenjegyzése mellett – a szerződéseket kösse meg. 

b) Az eljárásban biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét. 

c) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. pontja szerinti egyedi 
eljárási rend keretében – a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához – Bíráló Bizottságot hozzon létre. 
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2.  A Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottságban való részvételre felkéri a 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
elnökét az összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztéshez tartozó 
negyedik határozati javaslat elfogadásáról, mely az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadási adatok közzétételéről szól.    

 
A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

III-64/22.449-4/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási adatok közzététele 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi 
- egyszerűsített mérlegét, 
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, 
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását 
a határozat 1., 2., 3., 4. melléklete szerint elfogadja. 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a 
könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Hivatalos 
Értesítőben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás könyvvizsgálatáról 
szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős::  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2011. május. 15. közzétételi kötelezettség 

teljesítésére 2011. június 30. Állami Számvevőszék 
részére történő megküldésre 
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A 2. napirend tárgya:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről szóló 
21/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet 
megalkotásáról kell döntenie a Közgyűlésnek, módosító indítvány nem érkezett. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges.  
 
Kéri, szavazzanak. 

A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő 
megalkotta a 10/2011. önkormányzati 
rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A 3. napirend tárgya: Önálló képviselői indítvány: Javaslat a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat  és 
egy rendelet megalkotásáról kell döntenie  a Közgyűlésnek. A rendelet tervezethez 
képviselői módosító indítványt nyújtott be Dr. Kiss János úr. Kéri, szavazzanak 
először a módosító indítványról.  

  
A Közgyűlés 17 igen 3 nem szavazattal 3 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) a 
módosító indítványt elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a rendelet elfogadásáról, 
figyelemmel a módosító indítványban foglaltakat is. A rendeletalkotáshoz minősített 
többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. Kérem, szavazzunk. 

 
A Közgyűlés 19 igen 3 nem szavazattal 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
megalkotta a 11/2011. önkormányzati 
rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztéshez tartozó 
határozati javaslatot, melyhez módosító indítvány nem érkezett.  
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A Közgyűlés 19 igen 0 nem szavazattal 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 8 fő) 
meghozta a  
 

 

III-65/22./451-3/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán 
felmerülő többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására” tárgyú előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatban felmerülő többletfeladatok ellátására 2011. 
június 1. napjától a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A jóváhagyott 
2011. évi költségvetésében engedélyezett létszámkereten belül a Polgármesteri 
Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztály létszámát megemeli 
6 fővel, úgy hogy ezt – a lehetőséghez mérten elsősorban – hivatalon belüli 
átcsoportosítással kell végrehajtani. 

 
Felelős:  Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2011. június 1. 

 

2.) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális 
Osztály többletfeladatainak ellátásához 3 db digitális fényképezőgép és 1 db 
nyomtató beszerzéséhez szükséges 200.000.- forint (azaz Kettőszázezer forint) 
összeget a 2011. évi költségvetésében – az informatikai fejlesztések költségvetési 
soron – biztosítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2011. június 1. 
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3.) A Közgyűlés elrendeli a 2011. március 15. napjával – II-26/22.31/2011. sz. 
határozatával – jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzat – a hivatal egyes szervezeti 
egységeinek engedélyezett létszámát tartalmazó - 2. sz. mellékletének 
módosítását 2011. június 1. napjától. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2011. június 1. 

 
 
A 4. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési 

Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati 
rendelet módosítására, valamint a város 
településszerkezeti tervének módosítására vonatkozó 
határozat elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet és egy 
határozat elfogadásáról kell dönteni. Először szavazásra teszi fel a város 
településszerkezeti tervének módosításáról szóló határozatot, melyhez 
módosító indítvány nem került benyújtásra.  

 
 
 A Közgyűlés 15 igen 0 nem szavazattal 7 

tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  

 

III-66/22./452-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: A város településszerkezeti tervének módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „A Miskolc Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.). önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint a város településszerkezeti tervének módosítására 
vonatkozó határozat elfogadása” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza. 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli Miskolc város közigazgatási 
határa és a Sajó folyó bal partja által határolt területre vonatkozóan – B.-A.-Z. 
Megye közigazgatási területére készülő árvízvédelmi terv figyelembevételével - a 
további árvízi károk elkerülése és a település védelme érdekében Miskolc Megyei 
Jogú Város településszerkezeti terv módosítását. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítész 
Határidő:  2012. december 31.  
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2. A Közgyűlés elrendeli Miskolc, Ady u., Szeles u., Állomás u., Zsolcai kapu által 
határolt területre vonatkozóan - a városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési 
rendszer fejlesztése Miskolcon és térségében című KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 
azonosító számú projekt végrehajtásával összhangban - a Gömöri pályaudvaron 
az elővárosi közlekedés központjának kialakítása és a városi autóbusz 
tömegközlekedés Búza téri végállomásának részletes áttekintése érdekében 
Miskolc Megyei Jogú Város településszerkezeti terv módosítását. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítész 
Határidő:  2012. december 31.  

 

3. A Közgyűlés elrendeli Miskolc város közigazgatási határa és a Sajó folyó bal 
partja által határolt területre, illetve a Miskolc, Ady u., Szeles u., Állomás u., 
Zsolcai kapu által határolt területre a változtatási tilalmat és gondoskodik annak 
átvezetéséről az önkormányzat belső GISPAN térinformatikai rendszerén, 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatán. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi, Városfejlesztési és Rendezési Osztály 
Határidő:  2011. április 30. 

 
 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. Módosító 
indítvány nem érkezett. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen 
szavazat szükséges.  
 

  A Közgyűlés 15 igen 0 nem szavazattal 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
megalkotta a 12/2011. önkormányzati 
rendeletét Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési szabályzatáról szóló 21/2004.(VII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az 5. napirend tárgya: Javaslat a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő 
díjakról szóló rendelet megalkotására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet 
megalkotásáról kell dönteni. Módosító indítvány nem érkezett. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges.   
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 A Közgyűlés 22 igen 0 nem  szavazattal 
1 tartózkodás mellett  (nem szavazott: 6 
fő) megalkotta a 13/2011. önkormányzati 
rendeletét  a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő  házasságkötés és  bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének 
 engedélyezéséről és a 
 többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről 

 
A 6. napirend tárgya: Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 

30.) önkormányzati rendelet módosítására és a 
gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a gépjárművek elszállításával 
kapcsolatos szabályokról szóló 22/2000. (V. 8.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet 
megalkotásáról kell dönteni. Módosító indítvány nem érkezett. A rendeletalkotáshoz 
minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges.  

 
  A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal 0 

tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
megalkotta 14/2011. önkormányzati 
rendeletét a közterületek rendjéről szóló 
 13/1998. (III.30.) önkormányzati 
 rendelet módosításáról és a gépjármű 
elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a járművek 
elszállításával kapcsolatos szabályokról 
szóló 22/2000. (V.08.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
A 7. napirend tárgya: Önálló képviselői indítvány: Javaslat a közterületen 

lévő játszótereken a dohányzást tiltó rendelet 
megalkotására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet 
megalkotásáról kell dönteni. A rendelet tervezethez az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság nyújtott be módosító indítványt. Szavazásra teszi fel a módosító indítványt. 

 
 A Közgyűlés 7 igen 15 nem szavazattal 1 
 tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) a 
 módosító indítványt elutasította. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendeletet teszi fel szavazásra A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. Kérem, 
szavazzunk. 

 
A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
 tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő)
 megalkotta a  15/2011. önkormányzati 
rendeletét a játszótéri dohányzás 
tilalmáról 

 
 
A 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására  

 
Dr. Kriza Ákos: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell szavazni, 
melyhez módosító indítványt nyújtott be Katona Ferenc képviselő úr.  
Kéri, szavazzanak először a módosító indítványról.   

 
 A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 

tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) a 
módosító indítványt elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendeletről történő szavazás következik, 
figyelemmel a módosító indítványra is. A rendeletalkotáshoz minősített többség, 
legalább 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 

 
A Közgyűlés  23 igen 0 nem szavazattal 0 
 tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő)
 megalkotta a 16/2011. önkormányzati 
 rendeletét Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a  járművel 
történő díjköteles várakozás szabályairól 
szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
A 9. napirend tárgya: Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) meghozta 
a 
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III-67/22.457/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a miskolci Mechatronikai Ipari Park 
területén lévő 12995, 12998, 12997/1,3,5,6,8,9,10, 12993, 12994, 12996, 
12997/7, 12990 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló területnek Mechatronikai 
park elnevezést adja. 

 

2. A Közgyűlés az Északkeleti Iparterületen lévő 11160/8 hrsz-ú közterületnek az 
id. Rubik Ernő utca elnevezést adja. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
 Informatikai rendszeren történő átvezetés  
 érintettek tájékoztatása 
Határidő:  2011. május 16. 
Végrehajtásban közreműködik: 

Hatósági Főosztály: házszámozási hatósági eljárás 
lefolytatása 
Gazdálkodási Főosztály: közterületi névtáblák 
kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása, közterületi névtáblák készíttetése, 
kihelyeztetése 

Határidő:  2011. június 16. 
 
 
A 11. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra.  

 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A Közgyűlés 16 igen 6 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a 

 

 67 



III-68/22.462/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terv 
jóváhagyása  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása” beszámolóját és a 
következő határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervét jóváhagyja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

A 12. napirend tárgya: Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott Várost Építünk 
Miskolc Kötvényekhez kapcsolódó Miskolc Holding 
Zrt. kezességvállalásának jóváhagyására 

 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a 

 
 

III-69/22.464/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. készfizető kezességvállalása a MIK Zrt. által 
kibocsátott kötvényekhez 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIK Zrt által 
kibocsátott Várost Építünk Miskolc Kötvényekhez kapcsolódó Miskolc Holding Zrt 
kezességvállalásának jóváhagyására ” című előterjesztést, s az alábbi határozatot 
hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a MIK Zrt. 
által 2005. augusztus 1. napján kibocsátott 12.500.000 CHF értékű Várost Építünk 
Miskolc I. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő meghosszabbításának, a 
kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat kondíciók módosításának 
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biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt készfizető kezességet vállaljon és az 
erről szóló „Kezességvállalási Megállapodás”-t jóváhagyja. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a MIK Zrt. 
által 2006. augusztus 23. napján kibocsátott 10.000.000 CHF értékű Várost 
Építünk Miskolc II. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő 
meghosszabbításának, a kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat 
kondíciók módosításának biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt készfizető 
kezességet vállaljon és a „Kezességvállalási Megállapodás”-t jóváhagyja. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnökét a 
szükséges megállapodások aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. április 26. 

 
 
 
A 13. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc belvárosa rehabilitációja I. ütem 

kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének 
módosítására 

 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
 

A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 
 

III-70/22.465/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges 
Akcióterületi Tervének módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc belváros 
rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosítására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem 
kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosítását jóváhagyja. 
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Régió Park Miskolc Kft. 

 Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és – 

rendezési Osztály  
Határidő:  2011. április 14. 

 
 
 
A 15. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

pályázati keretszabályzatának módosítására 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 
 

III-71/22.468/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Az önkormányzat Pályázati keretszabályzatának módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Pályázati keretszabályzatának módosítására” c. 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat IV-76/43.559/2010. sz. 
közgyűlési határozattal elfogadott Pályázati keretszabályzat módosítását - a 
szervezeti egységek változása miatt - jóváhagyja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A 19. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

magasabb vezető beosztásának ellátására történő 
pályázat kiírására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

III-72/22.359-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás 
ellátására pályázat kiírása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására történő pályázat 
kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, Kossuth u. 11.) 
magasabb vezető beosztásának ellátására 2011. július 1-jétől 2016. június 30-ig 
terjedő határozott időre. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő megjelentetését. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály 
Határidő:  2011. május 15. 

 
 
 
A 21. napirend tárgya: Javaslat a 2011. évi ellenőrzési terv módosításának 

jóváhagyására 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
 

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a 
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II-73/22.473/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi módosított 
ellenőrzési terve 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2011. évi 
módosított ellenőrzési terv jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat IX-228/44.247/2010. 
számú határozattal jóváhagyott 2011. évi ellenőrzési terv módosítását - a 2. sz 
mellékletben foglaltak szerint- jóváhagyja. 

 
Felelős:  jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. december 31. 

 
 

A 22. napirend tárgya: Javaslat a Bűnmegelőzési Centrum Miskolc, 
Széchenyi u. 12. szám alatti további üzemeltetésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

III-74/22.474/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Bűnmegelőzési Centrum (Miskolc, Széchenyi u. 12.) további 
üzemeltetése céljából helyiség biztosítása Polgármesteri Hivatal 
részére 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Bűnmegelőzési 
Centrum (Miskolc, Széchenyi u.12.) további üzemeltetésére” című előterjesztést, és 
a következő határozatot hozza: 

 

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Miskolc, Széchenyi u. 12. sz. alatti, 2455/1/A/9 hrsz-ú 73 m2 alapterületű 
helyiséget 2011. május 1. napjával kivonja a forgalomképes ingatlanok közül a 
MIK Zrt. kezeléséből és átsorolja a korlátozottan forgalomképes ingatlanok 
közé.  
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Hatósági Főosztály 
 MIK Zrt. 
Határidő:  2011. május 1. 

 

2. A Közgyűlés a Bűnmegelőzési Centrum működésének biztosítására rábízott 
vagyonként a Polgármesteri Hivatalnak átadja az 1. pontban szereplő ingatlant. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Hatósági Főosztály 
 MIK Zrt. 
Határidő:  2011. május 1. 

 

3. A Közgyűlés elrendeli a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását – a 
telephely-változást érintően. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2011. májusi közgyűlés 

 

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Miskolcon működő, bejegyzett 
polgárőr egyesületekkel a Bűnmegelőzési Centrum helyiségeinek használatát 
lehetővé tevő együttműködési megállapodást készítse el.  

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Főosztály 
  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2011.május 1. 

 

 
A 23. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

csatlakozására a MAKROVIRKA projekthez 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A  Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
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III-75/22.475/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Az önkormányzat csatlakozása a MAKROVIRKA projekthez 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat csatlakozása a MAKROVIRKA projekthez” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat kifejezi szándékát, hogy részt kíván 
venni BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. által kezdeményezett MAKROVIRKA 
projektben, illetve a kapcsolódó „HU – NER – TOWN 300” EU pályázati 
projektjavaslat előkészítésében és megvalósításában mint konzorciumi vezető. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a MAKROVIRKA 
projektmenedzsmentbe 1 főt delegáljon. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat 
elkészítéséhez minden szükséges információt megad a projektmenedzsmentnek. 

 
Felelős:  polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet  
Határidő:  azonnal  

 

 

A 24. napirend tárgya:  Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv 
teljesítéséről, javaslat a 2011. évi turizmus-marketing 
feladattervre 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A  Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 
 

II-76/22.476/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről és a 
2011. évi turizmus – marketing feladatterv jóváhagyása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 2010. évi 
idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, és Javaslat a 2011. évi turizmus – 
marketing feladattervre” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

2. A Közgyűlés a 2011. évi turizmus - marketing feladattervet jóváhagyja. 

 
Felelős:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály 
Határidő:  azonnal  

 

 

A 25. napirend tárgya:  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról (2010. II. félév) 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  

 

III-77/22.477/2011. sz. határozat 

 

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2010. évi II. félév) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok (2010. 
évi II. félév), valamint 2010. I. félévéről áthúzódóan végrehajtásra került határozatok 
végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2010. évi II. 
féléves beszámolót, és a 2010. I. félévében hozott és azóta folyamatban lévő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal   
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A 26. napirend tárgya: Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

III-78/22.478/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2010. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VII-191/32.083/2009. számú 
határozatával megállapított 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

2. A Közgyűlés az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében elrendeli: 

 a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium 
által közzétett módszertani útmutatók gyakorlati alkalmazását az 
ellenőrzések során, 

 az intézményi átfogó ellenőrzéseknél a személyi juttatások 
szabályszerű felhasználásának munkaügyi szakértő bevonásával 
történő ellenőrzését, 

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

 az ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalatok széles körű 
hasznosítását, 

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

 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. december 31.   
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A 27. napirend tárgya:  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati 
tevékenységéről 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A  Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 
 

III-79/22./479/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati 
tevékenysége 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a „Tájékoztató Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati tevékenységéről” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

 

A 28. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratának módosítására, további ügyvezető 
megválasztására és díjazásának megállapítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán két határozati javaslatról 
kell szavazni, melyekhez módosító indítvány nem került benyújtásra.  

 
Az alapító okirat módosítását a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága megtárgyalta, és egyhangúan támogatta azt. 

 
Az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot teszi fel szavazásra az alapító 
okirat módosításáról, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra.  

 
A Közgyűlés 15 igen 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  
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III-80/22.480/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratának módosítása, további ügyvezető megválasztása és 
díjazásának megállapítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 
módosítására, további ügyvezető megválasztására és díjazásának megállapítására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának IX. Fejezet 1., 3., 5., 6.,7., 8., 9., 10., 11. pontjait, 
valamint a XIII.Fejezetét az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat IX. Fejezet 1., 3, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

 

„IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS 

 

A IX. fejezet 1. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„1. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben az 
Alapító dönt, és erről az ügyvezetőket írásban értesíteni köteles." 

 

2. A IX. fejezet 3. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"3. Az ügyvezetők az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást kötelesek 
vezetni (Határozatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja 
és hatálya megállapítható." 

 

3. A IX. fejezet 5. pont helyébe - Kun Attila ügyvezető jogviszonyának 
változatlanul hagyása mellett - az alábbi szövegrész lép: 

 

"5. A társaság ügyvezetését két ügyvezető látja el, a következők szerint: 
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Kun Attila (anyja neve: Czubor Pálma, lakcíme: 3526 Miskolc, Bulcsú u. 22. sz. alatti 
lakos) ügyvezető 5 év határozott időtartamra szólóan, munkajogviszony keretében 
látja el az ügyvezetést. Az ügyvezető megbízása 2009. január 5-től 2014. január 5-ig 
tart. 

 

Dr. Szabó Brigitta (anyja neve: Csík Julianna lakcíme: 3532 Miskolc, Tátra u. 34. sz. 
alatti lakos) ügyvezető határozatlan időtartamra szólóan, munkajogviszony 
keretében látja el az ügyvezetést. Az ügyvezető megbízása 2011. április 14. napjától 
határozatlan ideig tart." 

 

4. A IX. fejezet 6. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"6. Az ügyvezetők a megbízást a tisztségre szóló megbízásukat külön íven 
szerkesztett nyilatkozattal fogadják el. Az ügyvezetők büntetőjogi felelősségük 
tudatában kijelentik, hogy személyükben a gazdasági társaságokról szóló törvény 23. 
és 25. §-aiban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró körülmények, illetve 
összeférhetetlenségi okok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény 8-9. 
§-aiban szabályozott, az ügyvezetői tisztség betöltésének akadályát képező 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn." 

 

5. A IX. fejezet 7. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"7. Az ügyvezetők önállóan képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más hatóságok előtt." 

 

6. A IX. fejezet 8. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"8. Az ügyvezetők önállóan, egyszemélyben jogosultak a társaság képviseletére." 

 

7. A IX. fejezet 9. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"9. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégnév alá az ügyvezetők önállóan írják alá a teljes nevüket, hiteles 
cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően." 

 

8. A IX. fejezet 10. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

"10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Szabó Brigitta 
ügyvezető gyakorolja. Egyebekben az ügyvezetők jogai és kötelezettségei 
azonosak." 

 

9. A IX. fejezet 11. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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"11. Az ügyvezetők díjazását az Alapító állapítja meg." 

 

Az alapító okirat XIII. fejezete az alábbiak szerint módosul: 

 

"XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen alapító okirat módosításához az alapító tag határozata szükséges. 

 

2. Az egyszemélyi tag és a társaság közötti szerződés érvényességéhez annak 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. 

 

3. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
keretein belül – a társaság ügyvezetőinek egyikével történt előzetes egyeztetés 
alapján, munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A 
keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz 
benyújtani, amelynek tárgyában a társaság ügyvezetőinek egyike 5 munkanapon 
belül intézkedni köteles. 

 

4. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a 
társaság viseli. 

 

5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. évi törvény, illetve a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 

 

2. Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik. 

 

3. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalását. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, ill. 2011. május 14. 

 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra további ügyvezető megválasztásáról és díjazásáról, melyhez 
módosító indítvány nem került benyújtásra.  
További ügyvezető személyére javaslom Dr. Szabó Brigittát.  
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Kéri, szavazzanak személyéről, és díjazásáról. A szavazás titkos, a 
döntéshozatalhoz minősített többség, 15 igen szavazat szükséges.  

 
A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) Dr. 
Szabó Brigittát a MISI Kft. ügyvezetőjévé 
választotta 2011. április 14-től határozatlan 
időre, meghozta a   

 

III-81/22.480-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság további 
ügyvezetőjének megválasztása, díjazása megállapítása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság további ügyvezetőjévé, vezető 
tisztségviselőjévé Dr. Szabó Brigittá-t (Miskolc, 1977. július 29., anyja neve: 
Csík Julianna, Miskolc, Tátra u. 34., adóazonosító jele: 8403864833) 2011. 
április 14. napjától határozatlan időre megválasztja. 

 

2.  A Közgyűlés Dr. Szabó Brigitta további ügyvezető díjazását 2011. április 14. 
napjától bruttó 350.000.-. Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

3.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.  

 

4. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetőit, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbíróságánál az Alapító 
Okirat módosításokkal összefüggésben a szükséges cégeljárást folytassák le.  

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. május 14.  

 

 

A 31. napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem 
fel szavazásra, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. Kérem 
szavazzunk Dr. Kocziszky György helyére Dr. Szakály Dezső felügyelő bizottsági 
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taggá választásáról 2011.év április 14. napjától 2015. év október hó 28. napjáig 
terjedő határozott időre.  

 
A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal,  0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) Dr. 
Szakály Dezsőt választotta felügyelő 
bizottsági taggá  2011. április 14. napjától 
2015.  október 28. napjáig terjedő határozott 
időre, és meghozta a   

 

III-82/22.491/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes 
tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő 
bizottsági tagjának megválasztására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kocziszky György felügyelő bizottsági 
tag 2011. március 31. napjával történő lemondását tudomásul veszi, és a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottság tagjává Dr. Szakály Dezső-t (Győr, 1950. november 17., anyja 
neve: Oszkó Piroska, lakcíme: 3529 Miskolc, Lévay u. 22., adószáma: 8306352696) 
2011.év április 14. napjától 2015. év október hó 28. napjáig terjedő időre 
megválasztja. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal, illetve 2015. október 28. 

 
 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségi előterjesztésekről történő szavazások 
következik. 

 
Az 1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2011. évi egészségügyi gép-

műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtásához való 
hozzájárulásra 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról: 
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A  Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

III-83/22.533/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtásához hozzájárulás 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2011. évi 
egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtásához való hozzájárulásra” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok címzett és 
céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – a 19/2005.(II. 11.) Korm. rendelet szerint – 
2011. évre gép-műszer beszerzés vonatkozásában céltámogatási igényt nyújt 
be. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály 
Határidő:  2011. április 1. 

 

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az 
igény pozitív elbírálása esetén a szükséges 25 % önrészt, legfeljebb 12 millió 
forintot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja úgy, hogy az önrész 50 %-ának 
megfelelő összeget legfeljebb 6 millió forintot a MISEK Nonprofit Kft. a saját 
költségvetéséből Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megtéríti. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Határidő:  folyamatos 

 

3.) A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati önrész 50 %-ának 
biztosítása vonatkozásában a MISEK Nonprofit Kft-vel megállapodást kössön. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály 
Határidő:  2011. május 15. 
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4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező 
elemét képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a céltámogatási 
igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály 
Közreműködik:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Határidő:  2011. április 1.  

 

 

A 2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Gálffy Ignác Térségi Integrált 
Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó fenntartói 
önrész felhasználásáról szóló korábbi 
döntés módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról: 

 
A  Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  

 

II-84/22.534/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Gálffy Ignác TISZK pályázati önrészének felhasználása 

 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Gálffy Ignác 
Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó fenntartói önrész felhasználásáról szóló korábbi döntés 
módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IV-95/43.642/2010. számú, Gálffy 
Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése – 
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ épületének 
bővítése -TIOP pályázattal összefüggő önrész kiegészítés tárgyú határozat 
2. pontját módosítja az alábbiak szerint: 

 

„2. A Közgyűlés a Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ 
infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1/08/01. sz. pályázatban szereplő 
fejlesztések teljes megvalósítása érdekében még bruttó 59.416.610 Ft önrészt 
biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére. A pályázati önrész 
kizárólag a pályázattal kapcsolatos célokra használható fel.” 
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2.  A Közgyűlés a határozat további részét változatlanul érvényben tartja. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Humán Főosztály 
Határidő:  azonnal  

 

 

A 4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására 
ajánlattételi felhívás közzétételére és 
könyvvizsgáló megbízására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról: 

 
A  Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

II-85/22.541/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlattételi felhívás közzététele és 
könyvvizsgáló megbízása 

 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat könyvvizsgálói 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívás közzétételére és könyvvizsgáló 
megbízására című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal.  

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok bekérésére. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával 2011. május 1. napjától az új könyvvizsgáló 
megbízásáig 250.000 Ft + ÁFA/hó díjazásért a H&H Homor és Társai 
Könyvvizsgáló, Gazdasági és Adótanácsadó Kft-t bízza meg, ahol a 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős Homor József kamarai tag, 
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló.  
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4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakra szóló 
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  az ajánlattételi felhívásra: a határozat kihirdetését 

követő 8 nap  
a szerződés kötésére az átmeneti időszakra: április 
30. 
az ajánlatok elbírálására: a Közgyűlés júniusi ülése  

 

 

Az 5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Belvárosi Óvoda, a Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 
és a Fáy András Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán négy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak az első határozati javaslatban foglaltakról: 
 

A Közgyűlés 16 igen 4 nem szavazattal 3 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 
 

III-86/22.542/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása  

 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbi módosításokkal jóváhagyja. 

 

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli: 

 

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” részt, 
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 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt, 

 „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és 
megnevezés 851020 óvodai nevelés” szövegrészt, 

 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot, 

 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet. 
 

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti: 

 

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása címet 

- „89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 

-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás)” szövegrésszel. 

 

c.) Az alapító okiratot módosítja: 

 2011. április 14. napjától az intézmény feladatellátási funkciója szöveg 
helyébe „az intézmény gazdálkodási jogköre” – szöveg kerül. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása alcímen belül 2011. 
szeptember 1. napjától 

„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 
ellátása. 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

2. Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

3. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az alapító okirat 
módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára bejelenteni. 
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Belvárosi Óvoda vezetője 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Belvárosi Óvoda a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és a 
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a második határozati javaslatban 
foglaltakról: 

 
A  Közgyűlés 18 igen 2 nem szavazattal 3 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

 

III-87/22.542-1/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy:  Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
Alapító Okiratának módosítása  

 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztásai Tanácsadó Intézet Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal 
jóváhagyja. 

 

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli: 

 

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. törvény” részt 
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 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt, 

 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot, 

 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet és a címen 
belül az „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását 
nem veszélyeztetheti” szövegrészt. 

 

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti: 

 

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címhez 

- „89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 

-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” . 

 

c.) Az alapító okiratot módosítja: 

 

 2011. április 14. napjától az intézmény feladatellátási funkciója szöveg 
helyébe „az intézmény gazdálkodási jogköre” – szöveg kerül. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

2. Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

3. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az alapító okirat 
módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára bejelenteni. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztásai 

Tanácsadó Intézet vezetője 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 
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4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolci Nevelési, Logopédiai 
és Pályaválasztásai Tanácsadó Intézet módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és a Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a harmadik határozati javaslatban 
foglaltakról: 

A Közgyűlés 16 igen 0 nem szavazattal 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  

 

III-88/22.542-2/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának 
módosítása  

 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal jóváhagyja. 

 

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli: 

 

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”, valamint „és az azt 
módosító 226/2010. (VIII. 13.) Kormányrendelet” részt, 

 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot. 

 

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti: 

 

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címet 
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- „89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 

-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás) 

-931204 Diáksport” szövegrésszel. 

 

c.) Az alapító okiratot módosítja: 

 

 2011. április 14. napjától a nappali tagozatra felvehető maximális 
tanulólétszámot 744 főről 630 főre. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása alcímen belül 2011. 
szeptember 1. napjától 

„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

2. Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

3. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az alapító okirat 
módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára bejelenteni. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 

vezetője 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 
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4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Diósgyőri Gimnázium és 
Városi Pedagógiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására, és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a negyedik határozati javaslatban 
foglaltakról: 

 
A  Közgyűlés 15 igen 0 nem szavazattal 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
meghozta a  

 

III-89/22.542-3/2011. sz. határozatot 

 

Tárgy: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal jóváhagyja. 

 

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli: 

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”, valamint „az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet” részt, 

 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt, 

 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot, 

 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 

 „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64.§ 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” szövegrészt, 
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 „Az intézmény kiegészítő és vállalkozási tevékenysége az alapfeladatok 
ellátását nem veszélyeztetheti.” szövegrészt. 

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti: 

 a bevezető jogszabályi részt „az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet” szövegrésszel, 

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címet 

- „89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 

-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás) 

-931204 Diáksport” szövegrésszel. 

 „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet 93.§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.” szövegrésszel. 

c.) Az alapító okiratot módosítja: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9-12/13. évfolyam) alcímen belül 2011. szeptember 1. napjától 

„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” 

 A sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
alcímen belül 2011. szeptember 1. napjától 

„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” 

 A Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
alcímen belül 2011. szeptember 1. napjától 

„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 
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2. Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:  Közgyűlés döntését követően: azonnal 

 

3. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az alapító okirat 
módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára bejelenteni. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola vezetője 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
vételhez történő megküldésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának végére értek. 
Megköszöni a képviselők munkáját. Bejelenti, hogy a következő Közgyűlés várható 
időpontja: 2011. május 12. A Közgyűlés ülését bezárja. 

 
 
 

k.m.f. 
 
Jegyző távollétében: 
 
 
Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 
 aljegyző polgármester 
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