
 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
 KÖZGYŰLÉSE 

 

V-22.050-5/2011. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 12-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 

 
Távol maradt:  Giákné Bobály Judit 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester 
 
Meghívottak:  Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató, Vécsi György Miskolc 

Holding Zrt. Elnök-vezérigazgató, Dr. Borsos Attila MVK Zrt. 
vezérigazgató, 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. Szabó Brigitta MISI Nonprofit Kft. 
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 24 fő, így a 
közgyűlés határozatképes, amit megnyit. A közgyűlés ülésére a jelenléti ív lezárása 
után érkezett dr. Mokrai Mihály, dr. Simon Gábor, Soós Attila, dr. Tompa Sándor 
képviselők, így a képviselők száma 28 fő. 
 
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 az Iránytű Szociális Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 
között létrejött „Ellátási Szerződés” 
módosítására 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés  napirendjére 
felvette. 

 

3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Felső-sori út 
(12218 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére nem 
vette fel.  
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4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Nagyszentbenedeki út 
(46682 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a Miskolc, Teleki sor út (43753 hrsz.) 
partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 
 

6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a 2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, 
illetve önkormányzati feladatellátás 
felülvizsgálatára 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lillafüredi, egykori Zalka Máté 
laktanya ingatlancsoportjának értékesítésére 
hozott V-147/43.799/2010. számú határozat 
módosítására, kiegészítésére 

Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az  ülés napirendjére 
felvette. 

 

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat 
kiírására 

Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0   
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzat által elfogadott 
Gazdasági Program stilisztikai javítására 

Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 1  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 
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10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Görög Katolikus 
Exarchátus között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére 

Előterjesztő:   Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére és a Fazekas-
Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására 

Előterjesztő:   Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye 
között Közoktatási Megállapodás megkötésére, 
a Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 
Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére és a Komlóstetői Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő:   Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) a 
sürgősségi előterjesztést az ülés napirendjére 
felvette. 

 

14. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda 
vezetője 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 19 igen, 1 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 9 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 

15. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel 
történő megszüntetésére 

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) a 
sürgősségi előterjesztést a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendkívüli ülésen megszavazott javaslat szerint az 
ülés első napirendje a vagyonrendelet módosítása. Ügyrendi javaslata, hogy a 
vagyonrendeletet érintő 1. napirendi pont megtárgyalása után közvetlenül 
szavazzanak arról.   
 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 10 fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a közgyűlés a 8. sürgősségi 
napirendi pontot: „Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására” a zárt ülést  
követően tárgyalja meg, tekintettel arra, hogy az igazgató közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről zárt ülésen dönt a testület.   
 
Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 10 fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: További ügyrendi javaslata, hogy az 5. napirendi 
pont: „Javaslat a Diósgyőri Ady Kulturális és Szabadidőközpont és az Ifjúsági és 
Szabadidő Ház átalakítására, az átalakító okiratok jóváhagyására, a Miskolci 
Kulturális Központ létrehozására és alapító okiratának jóváhagyására” határozati 
javaslatának 5. pontját zárt ülésen, a vonatkozó 19. napirendnél tárgyalja a  
közgyűlés. Zárt ülésen tárgyalja a testület a két intézmény vezetője magasabb 
vezetői megbízásának visszavonását, mivel valamennyi érintett nem járult hozzá a 
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.  
 
Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 11 fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Dr. Kovács László képviselő úrnak 
ügyrendi hozzászólásra. 
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Dr. Kovács László: Ügyrendi javaslata, hogy az eredeti meghívóban 10. napirendi 
pontként szereplő előterjesztést ne tárgyalja a közgyűlés, mivel az önkormányzat 
költségvetésében szerepel, hogy ebben az évben is 51 millió forinttal támogatja az 
iskolatej-akciót, ezt a feladatot a Polgármesteri Hivatalnak kell megoldania. A Hivatal 
illetékes osztályával történt egyeztetések során azt tapasztalták, hogy ez a probléma 
megoldást nyert, mivel június 1-jét követően az óvodáskorúak és az általános 
iskolások is meg fogják kapni az iskolatejet. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Kiss Gábort, a Humán Főosztály vezetőjét, 
tájékoztassa a közgyűlést az iskolatej biztosításával kapcsolatban. 
 
Kiss Gábor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskolatej ellátásával 
kapcsolatos mozgástér a támogató által bekorlátozott, ezért több felvetett javaslatot 
eleve el kell vetni, pl. csak bizonyos napokon biztosítsanak iskolatejet. A támogatási 
szerződés módosításával a jelzett időponttól az óvodások meg fogják kapni az 
iskolatejet, míg az igényfelmerések alapján az általános iskolákban 65 %-os 
mértékben biztosítják szeptembertől. Amennyiben az igények emelkednek két 
hónapos időközönként van lehetőség a szerződés ilyen irányú módosítására, 
figyelembe véve, hogy a keretösszeget jelentősen nem lehet túllépni. Ehhez tudni 
kell azt is, hogy az óvodások 0,2 dl kiszerelésű dobozos iskolatejének támogatása 
6,- Ft-tal kevesebb dobozonként, mint az általános iskolásoké. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, szavazzanak dr. 
Kovács László ügyrendi javaslatáról: a közgyűlés ne tárgyalja, vegye le napirendről 
dr. Tompa Sándor önálló képviselői indítványát az önkormányzati fenntartású 
óvodákba járó gyermekek részére iskolatej ellátáshoz szükséges önrész 
biztosításáról, mivel a probléma megoldódott. 
 

A közgyűlés 18 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy meghívóban 
szereplő 16. sürgősségi napirendet „Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális 
Közalapítvány a Miskolci Családokért és a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító okiratának módosítására” visszavonta.  
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi javaslata továbbá, hogy az iskoláknak az 
egyházi fenntartásba történő adásával kapcsolatos napirendek vitáját összevontan 
tárgyalja a közgyűlés. Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

 
 A Közgyűlés 18 igen 8 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) az 
 ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi a képviselőtársakat, van-e kérdés, észrevétel 
az ülés napirendjére vonatkozóan. Megadja a szót dr. Tompa Sándornak. 
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Dr. Tompa Sándor: Napirendekkel kapcsolatos a hozzászólása, mivel dr. Kovács 
László ügyrendi javaslatára lekerült egy előterjesztés... 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elveszi a szót a képviselőtől, mivel nem vita, hanem 
napirendek elfogadásáról szóló döntés következik. A napirendek sorrendjéről lehet 
jelezni, a napirendi pontok vitájára nincs lehetőség. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel az ülés napirendjére vonatkozóan 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 18 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) az ülés 
napirendjét a meghívóban foglaltak szerint 
állapította meg, figyelembe véve a napirendre 
felvett sürgősségi előterjesztéseket és az elfogadott 
ügyrendi javaslatokat is. 

 
1. Javaslat az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 

rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon-kimutatási rendszer 
kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
2. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
3. Javaslat a helyiségek bérletéről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotására, valamint a végrehajtásával kapcsolatos határozat 
meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
4. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 7/2010. (III. 
10.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester  

 
5. Javaslat a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és az Ifjúsági 

és Szabadidő Ház átalakítására, az átalakító okiratok jóváhagyására, a 
Miskolci Kulturális Központ létrehozására és alapító okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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6. Javaslat a Városi Pedagógiai Intézetnek a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe történő beolvadására, a Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 

7.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. 
mellékletének módosítására 

 Előterjesztő: Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző 
 
8.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
9.  Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 

átszervezésére 
 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
11. Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. alapító okiratában szabályozott, saját tőke 10 

%-át meghaladó kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
12. Javaslat a Búza téri őstermelői, kistermelői piac létesítésére 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
13.  Beszámoló a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 

2009-2010. évi teljesítéséről és Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Stratégia 2011-2012. évi cselekvési programjára 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
14.  Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság munkájáról 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
15. Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
16.  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
17.  Beszámoló a miskolci TISZK-ek helyzetéről, jövőjéről 
 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
18.  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kisebbségi 

önkormányzatainak működéséről 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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ZÁRT ÜLÉS 
 
19. Javaslat a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és az Ifjúsági 

és Szabadidő Ház vezetője magasabb vezetői megbízásának visszavonására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
20. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
21. Javaslat fellebbezés elbírálására közterület-használat engedélyezési ügyben 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
 

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok: 
 
1.  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 

Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete között létrejött 
„Ellátási Szerződés” módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
3. Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Felső-sori úr (12218 hrsz.) partfalcsúszás és 

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

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
4.  Javaslat a Miskolc, Nagyszentbenedeki út (46682 hrsz.) partfalcsúszás és 

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

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
5. Javaslat a Miskolc, Teleki sor út (43753 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 

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

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
6. Javaslat a 2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, illetve önkormányzati 

feladatellátás felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
7. Javaslat a lillafüredi, egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának 

értékesítésére hozott V-147/43.799/2010. számú határozat módosítására, 
kiegészítésére 

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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8. Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
9. Javaslat az önkormányzat elfogadott Gazdasági Program stilisztikai javítására 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Görög 

Katolikus Exarchátus között Közoktatási Megállapodás megkötésére 
 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi 

Evangélikus Egyház között Közoktatási Megállapodás megkötésére és a 
Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 

Főegyházmegye között  Közoktatási Megállapodás megkötésére, a Szinva-
Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
13. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 

Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás megkötésére és a Komlóstetői 
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
 
A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítványok: 
 
14.  Javaslat a Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda vezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
15.  Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő:Dr. Kriza Ákos polgármester 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend előtti hozzászólások előtt gratulál a  
Miskolc Megyei Jogú Város ünnepi közgyűlésén kitüntetésben részesülőknek, és 
megköszöni minden miskolci polgárnak, hogy aktív részvételükkel igazi 
városünneppé varázsolták május 11-ét. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2011. az 
Önkéntesség Európai Éve. Ez alkalomból "TeSzedd 2011 - Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért" elnevezéssel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvánnyal 
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együttműködésben közös akciót szervez. Arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon a 
minisztériumi kezdeményezéshez. Kéri képviselőtársait, a városban működő civil 
szervezeteket, intézményeket és önkénteseket, valamint a városi cégeket és Holding 
tagvállalatokat, hogy vegyenek részt az akcióban. Az akció további részleteiről 
munkatársai levélben értesítik azokat, akik részvételükről visszajelzést küldenek 
munkatársainak. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett 
képviselőtársainak adja meg a szót, Szabó Sándor úrnak, a KDNP-frakcióból.  
 
Szabó Sándor: Közeledik június 4-e, a gyászos trianoni békediktátum 91. 
évfordulója. A 90. évfordulón tett egy bejelentést, miszerint közadakozásból 
helyreállítják a miskolci országzászlót. A Megyei Levéltárban kikutatta az eredeti 
tervrajzokat és elkezdték a helyreállítást. Reményeik szerint augusztus 20.-ára 
felszentelhető állapotban lesz. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, 
közadakozásra szólít fel mindenkit. Ez a terv hozzávetőlegesen 10 millió forintot vesz 
igénybe. Bejelenti, hogy az első 100.000,-  forintot ő kívánja felajánlani erre a célra. 
Felszólítja az embereket, jelenlévőket, hogy csatlakozzanak hozzá. Köszöni a szót. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni az elhangzottakat. Elmondja, hogy 
felszólalásra jelentkezett Katona Ferenc a FIDESZ-frakcióból. Megadja a szót. 
 
Katona Ferenc: Köszönti a jelenlévőket. Aki figyelemmel kíséri a munkájukat, 
bizonyára alkot egy véleményt, amit vagy megtart, vagy elmondja másoknak, ő most 
ezt szeretné megosztani. Ebben számot vet az elmúlt időszakról a képviselők, pártok 
munkájáról, vagy éppen tétlenségéről, kártékonyságáról, itt nevesíti az MSZP-t. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a felszólalást, majd megadja a szót 
Kovács Józsefnének a FIDESZ-frakciójából. 
 
Kovács Józsefné: A város lakosaival együtt nagyon sokan kint voltak a csanyiki 
május 1-jei ünnepségen. Ekkor ünnepelték anyák napját is és a szervezők virágokat 
is adtak a gyerekeknek, hogy tudják mivel köszönteni anyukájukat, nagymamájukat. 
Míg ő saját készítésű pogácsával kínálta képviselőtársait, addig az MSZP-s társai 
aljas hazugságokat tartalmazó szórólapokat osztogattattak diákokkal. Néhány nap 
múlva Bartha György képviselőtársa sajtótájékoztatón azt a valótlanságot állította, 
hogy Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr az egyik diák kezéből kicsavarta a 
szórólapokat. Szerinte nem a szórólapozásnak, hanem a kőkemény munkának van 
itt az ideje. Kéri, hogy Bartha úr kérjen bocsánatot alpolgármester úrtól és a miskolci 
lakosoktól.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az SZMSZ 33. § (2.) bekezdése 
értelmében a Szocialista Párt napirend előtti felszólalását nem tudja elfogadni, mert 
nem a közgyűlés kezdete előtt érkezett a kérés. Szólásra jelentkezett a továbbiakban 
Dr. Lange László a Német Kisebbségi Önkormányzattól. Megadja a szót. 
 
Dr. Lange László: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
létrehozott Magyarországi Német és Kulturális Központ, mint intézmény 3 évvel 
ezelőtt hirdette meg először a „Fényképezzük le magunkat”, vagyis a 
„BlickPunkt”című fotó pályázatot. Ennek mottója, hogy ami ma aktuális, az holnap 

13 



 

archívum. Ez a megmérettetés lehetőséget ad minden évben az amatőr és profi 
fotósoknak, hogy tudásukat megmutassák, valamint lehetőséget ad a Központnak 
arra, hogy fotóanyagot gyűjtsön a német kisebbség múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és 
mindennapjairól. A nyertesek tavaly is értékes nyereményeket vehettek át. 
Fontosnak tartják, hogy ezeket a fotókat a városunk lakói és képviselői minél széles 
körben megismerjék. Májusban több időpontban és helyszínen – iskolákban – meg is 
tekinthetők. A miskolci német kisebbségi önkormányzat a kiállítás anyagának 
bemutatásával 2 célt tűzött ki. Egyrészt ezeken keresztül némi ízelítőt, betekintést 
kívánnak nyújtani a németek életébe, kultúrájába, hagyományaiba, másrészt fel 
szeretnék hívni a figyelmet a versenyre az iskoláknak, a fotózás iránt érdeklődő 
ifjaknak és időseknek. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úrnak. Bartha György úrnak adja 
meg a szót, személyes megtámadtatás címén. 
 
Bartha György: Úgy véli, neki nincs miért bocsánatot kérni, mert ami megtörtént arra 
tanúi vannak. A sajtótájékoztatón is olyanok hangzottak el, amik megtörténtek, 17 
éves képviselői múlttal nem kíván valótlan, meg nem történt dolgokat állítani. Meg 
kívánja mutatni a szóban forgó szórólapot. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a szórólapot ne 
olvassa fel, mert annak semmi köze a személyes megtámadtatáshoz.  
 
Bartha György: Nem érti, hogy polgármester úr miért védi ennyire az alpolgármester 
méltatlan viselkedését. Köszöni a szót és képviselő asszonynak pedig a pogácsát. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a felszólalást, majd elmondja, hogy 
személyes megtámadtatás miatt Zsiga Marcell szót kér. 
 
Dr. Zsiga Marcell: Kifejti ebben a témában a saját álláspontját. Május 1-jén a 
Csanyik tele volt rendőrrel. Úgy véli, hogy ha bárki erkölcstelenséget tapasztalt volna 
személyével kapcsolatban azt nem az eseményt követő 4 nap múlva kellett volna 
kinyilvánítani. Az ilyesmire nem ennyi idő elteltével szoktak rájönni. Kéri, hogy ezen 
gondolkozzanak el a képviselő urak, ő ilyeneket, amivel vádolják, nem követett el. 
Kéri, hogy ne rágalmazzák, sértegessék nyilvánosság előtt, mert ez nem helyes 
dolog. Visszautasítja, amiket róla állítottak, és elvárja, hogy bocsánatot kérjenek tőle, 
mert mint mondta, ő ilyet nem követett el. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Szegedi Mártonnak a Jobbik 
képviselőjének. 
 
Szegedi Márton: A Jobbik-frakció a legutóbbi közgyűlésről kivonult, mert úgy 
érezték, hogy a megszűnés szélén álló MSZP miskolci frakciója a miskolci 
embereket, városatyákat és a közgyűlést megalázva gyakorlatilag cirkuszt kíván 
csinálni, ahogy ez most is kiderült. Az utolsó szalmaszálakat is megragadják arra, 
hogy írjon róluk a sajtó valamit.  Nem tudják elfogadni a választási vereséget és 
polgármester-buktatósdit játszanak. Röviden: szánt szándékkal próbálják a miskolci 
közgyűlés érdemi munkáját csorbítani és ellehetetleníteni. Majd beszámol az elmúlt 
héten szerzett élményeiről. Egy szakértő csoporttal vizsgáltak, a 100 %-ban 
közpénzekből működő miskolci tulajdonú MIK Zrt.-t, és annak az elmúlt években 
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történt fejlesztéseit és beruházásait. Az az érdekes, hogy kik állnak a miskolciak 
pénzét „lenyúlók” mögött, ezek mögött offshore cégek állnak, tehát még csak 
emberek sincsenek mögöttük. Ezeket az offshore cégeket valakik, valamikor, előre 
megfontolt aljas szándékkal létrehozták azért, hogy a miskolci adófizetők pénzét a 
városból kivezessék. Sajnos ki kell mondani azt is, hogy ez az akkori képviselő-
testület nélkül nem ment volna. Javasolja, hogy vizsgálják meg az akkori képviselő-
testület felelősségét is ezekben a döntésekben. Tisztán kíván látni, hogy kik voltak 
benne, párthovatartozástól függetlenül. Szeretné felhívni polgármester úr figyelmét, 
hogy az elmúlt közel egy évben készült közvélemény-kutatások szerint a FIDESZ 
választóinak közel 30 %-át elvesztette. Ha továbbra is elszabotálják az 
elszámoltatást, ha továbbra is hagyják, hogy a szocialisták bebetonozott pártkatonái 
pöffeszkedjenek a hivatalokban, az iskolákban, a közintézményekben, akkor lassan 
elfogy a támogatottságuk. Kéri polgármester urat, hogy szedjék össze magukat, 
tegyenek rendet a városban, melyhez a Jobbik-frakció teljes mértékben partner. 
Kijelenti, hogy tudja, hogy a MSZP milliárdokat lopott és most ezt megosztja a 
képviselőtársaival is, kiknek feladatuk része, hogy a tolvajokat ne hagyják futni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja a tisztelt képviselőnek, hogy nem véletlenül 
tettek 70 fölötti feljelentést, melyek közül az egyik természetesen erre vonatkozott. 
Ezek mellett azt kérte a munkatársaitól, hogy ha bárhol, bármilyen ügyben, 
akármelyik intézményben vagy gazdasági társaságban olyan dolgot tapasztalnak, 
ami jogellenes volt, vagy még most is az , jelezzék. Természetesen azt gondolja, 
hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az egyik legfontosabb feladata az 
önkormányzat vezetőségének. Ehhez fogja is tartani magát polgármesterségének 
ideje alatt és ezt várja el a hivatal és a gazdasági társaságok vezetőitől is. Nincs 
olyan, hogy MSZP-s, FIDESZ-s, vagy Jobbikos vezető. Csak felelősséggel dolgozó 
vezető van. Mindegyik a jogszabályok betartásával kell, hogy dolgozzon, 
máskülönben nem marad tovább a hivatalában.  
Szólásra jelentkezett Molnár Péter a KDNP-frakciójából, megadja neki a szót.  
 
Molnár Péter: Nagy örömmel hallgatta Szabó Sándor képviselőtársa felszólalását és 
mivel a KDNP számára a nemzeti összetartozás nagyon fontos, ezért ígéri, hogy a 
KDNP országos szinten is mindent megtesz, hogy ez az országzászló még az idei 
évben felállhasson Miskolcon, mert szerinte az emlékezés nagyon fontos. 
Más témában is kíván szólni, mégpedig, hogy 2011-es év első felében Magyarország 
az Európai Unió soros elnöke, úgy véli, hogy ez nem csak egy fontos feladat, hanem 
egy hatalmas felelősség számunkra. Szerinte egyetlen tagállam se teheti meg, hogy 
ha brüsszeli hivatalnok levelet ír hazánk bármelyik településére, akkor esetleg olyan 
utcanevet kell, hogy leírjon, mely egy munkásmozgalmi ember nevét hirdeti. Az 
Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség azzal a javaslattal élt még az év elején, 
hogy a kommunizmus nyomait viselő utcaneveket távolítsák el az érintett 
önkormányzatok. Egy munkacsoportot fognak felállítani, azért hogy átnézzék, 
átvizsgálják a miskolci utcaneveket, hogy minden rendben van-e. Több javaslata is 
van arra, hogy milyen neveket kellene, hogy viseljenek az utcák (pl. Jolovics József, 
Kelemen Didák, Oláh Miklós, Máray Sándor, II. János Pál pápáról – több névjavaslat 
a velünk szomszédos országok elismerését is kiválthatná). Méltatlan, hogy 2011-ben 
Miskolcon a Szigligeti Ede téren még mindig áll egy olyan emlékmű, ami a román 
felszabadítókat dicsőíti. Úgy véli, hogy annak eltávolítása szükséges lenne (hősi 
temetőbe vinni, vagy felajánlani a román államnak). 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr hozzászólását. Felszólalásra 
jelentkezett Dr. Zsiga Marcell a FIDESZ-frakcióból, megadja a szót.  
 
Dr. Zsiga Marcell: A munkáról, az elvégzett eredményekről fog beszélni. Örömmel 
számol be arról, hogy a közelmúltban döntés született arról, hogy 1143 miskolci 
lakás újulhat meg a köznyelven Panel Program néven ismert program keretében. 
Miskolcon közel 1 milliárd forint értékű kormányzati támogatás érkezik. Az 
önkormányzati támogatással, valamint a lakók által biztosított önerővel együttesen, 
mintegy 2 milliárd forintos beruházás valósulhat meg Miskolcon. Bejelentés történt 
nemrégiben, hogy egy német tulajdonú gyártóüzem települ az ipari parkba, amely a 
fizikai dolgozók alkalmazásán kívül számos magasan kvalifikált miskolci mérnök, 
illetve végzős mérnökhallgató részére tud munkalehetőséget biztosítani. Reményeit 
fejezi ki aziránt, hogy így a város meg tudja tartani azt a fiatal réteget, melyre 
szüksége van a város építése során. A beruházás több millió euró értékű, melyhez 
gratulál polgármester úrnak, hogy ezt sikerült tető alá hozni és még sok hasonlót 
beruházást kíván, melyről tájékoztathatja a lakosokat. Valószínűsíti, hogy ezeknek a 
tevékenységeknek lehet a következménye, eredménye, hogy Miskolcon egyre 
gyakoribb az államtitkároknak, illetve miniszter uraknak a látogatásai. Ezeknek célja 
leginkább az volt, hogy megismerjék azokat az orvoslásra váró problémákat, 
melyeket megörökölt a város, amelyekért tenni kell. Április 27-én Schmitt Pál 
köztársasági elnök úr aláírta Magyarország új alaptörvényét, melyre véleménye 
szerint minden magyar embernek büszkének kell lennie. Nem született még egyetlen 
olyan alaptörvény sem az országban, mellyel kapcsolatban több mint 8 millió 
választópolgárt kérdeztek volna meg a magyar történelem folyamán.  
Az elmúlt időszakban a városvezetés abba az irányba is lépéseket tett, hogy az 
elhibázott főutca-pláza projekt helyett egy kedvezőbb, költséghatékonyabb bérleti 
rendszert alakítson ki és remélhetőleg ez hozzájárul ahhoz, hogy az élet ismét 
visszaköltözhessen a belvárosba. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót dr. Kovács László képviselő úrnak a 
KDNP-frakciójából. 
 
Dr. Kovács László: Köszöni alpolgármester úrnak szép és felelős szavait az 
alkotmány elfogadással kapcsolatosan, a KDNP- és a FIDESZ-frakció nevében 
szintén üdvözli ezt, illetve csatlakozik polgármester úrhoz és gratulál a 2 frakció 
nevében is a kitüntetetteknek. 
A választópolgároktól azt a feladatot kapták az őszi választást követően, hogy 
Miskolc város problémáit tegyék rendbe és egy nehéz helyzetben lévő város 
átvételét követően elkezdtek dolgozni. Az ellenzék részéről sok kritika éri őket, úgy 
gondolják folytatni kell munkájukat ezen az úton. Ennek kapcsán említi, hogy a 
bérpótló juttatások folyósítását Miskolc városa az elmúlt közgyűlésen egy Jobbikos 
javaslatra feltételekhez köti. Miskolc lesz az első megyei jogú város, amely így jár el. 
Választások idején azt ígérték, hogy komplex módon és határozottan kezelik majd a 
fészekrakó problémát, melyeket a szocialista vezetés éveken át a szőnyeg alá 
söpört. Az elmúlt hónapokban a többséget zavaró családok közül többet 
kiköltöztették, a jelentős közüzemi tartozást felhalmozókkal szemben pedig 
megszüntették a toleranciát. Hetente, szinte folyamatos kontroll alatt tartják a 
renitens családokat, a Hatósági Osztály, az ÁNTSZ és egyéb szervek bevonásával. 
Az MSZP-nek csak a kampány során volt fontos a Diósgyőrben, vagy az Avason élők 
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nyugalma, nekik viszont folyamatosan az és nem is nyugodnak addig, amíg meg 
nem oldják végleg ezeken a városrészeken élők problémáját. 
Az elmúlt hetekben a város vezetői többet tárgyaltak a belvárosi üzletek bérlőivel, 
mint az előző városvezetés az elmúlt 8 évben összesen. A tárgyalások eredménye, 
hogy 30 %-kal fogják csökkenteni a bérleti díjakat. A város súlyos pénzügyi helyzete 
ellenére, e bátor lépéstől azt várják, hogy újra sikerül majd megtölteni a belvárost. Az 
előző városvezetés 12 millió forintot fizetett ki tanulmányok írására a belváros 
fejlesztéséről, az eredményeket mindenki ismeri. Szerinte ezzel valakik jól jártak, de 
a kereskedők és Miskolc nem. Az új vezetés tárgyalt, döntött és lépett az ügyben. 
Hónapok óta párbeszédet is folytat a város lakóival, minden fontos kérdés, minden 
fontos döntés megszületése előtt. Május 25-én az Ady Művelődési Házban nagy 
lakossági fórumot terveznek a Zöld Nyíl projektről, valamint a közbiztonság, a 
fészekrakó problémáiról is szó lesz. Mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt tudják 
megoldani ezeket a problémákat. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Végül Pakusza Zoltánnak adja meg a szót. 
 
Pakusza Zoltán: Miskolc város egyik nagy problémája a munkanélküliség, mely 
sajnos egyre csak nőtt az elmúlt időszakban, jelenleg 16 % körül van. Emlékeztetni 
szeretné a jelenlévőket, hogy a költségvetés tárgyalásakor – a Jobbik tiltakozása 
ellenére – a legnagyobb összeget az oktatástól vették el, 453 millió forintot. Ez 
önmagában is hordoz problémát, mert újabb pedagógus elbocsátásokat fog 
eredményezni. Az igazi elbocsátási hullám azonban most közeledik a város felé, ez 
pedig a készülő új oktatási törvény, mely katasztrofális helyzetbe sodorhatja 
Miskolcon a pedagógusokat. Akár a kisebb kötelező óraszám emelése is 
elbocsátásokat fog maga után vonni. A szakképzés átalakulásával, ami szintén 
várható, a közismereti tárgyakat oktatóknak igen nagy aránya lesz munka nélkül 
(várhatóan a harmada, de akár a fele is). Szakmai szempontból is a tervezet 
dilettáns, hiszen a kiegyensúlyozott pedagógusok helyett a munkájukért aggódó, 
alulfizetett és frusztrált tanárt figyelhetnek az órán a diákok. Úgy gondolja, hogy aki 
pedagógus, az jól tudja, hogy bizony nagy különbség van az óra megtartása illetve 
nevelés és oktatás között. Felkéri Dr. Zsiga Marcell oktatásért felelős alpolgármester 
urat, hogy lobbizzon egy olyan új oktatási törvény létrehozásáért, amely a nemzet és 
az oktatás érdekeit szolgálja a kormányzatnál. Kéri Miskolc város közgyűlését, hogy 
írjon levelet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, melyben támogassák meg 
alpolgármester urat egy új törvénynek a kialakításában. Ha ezt nem teszik meg, 
akkor nemcsak Miskolcon, de az országban is az oktatás helyzete katasztrofális 
helyzetbe kerülhet. 
A másik téma, melyben felszólalni kíván, az a trianoni országzászló visszaállítása 
Miskolcon, melyhez a Jobbik frakció meg fogja tenni a felajánlásait és támogatni 
fogja az ügyet. Szeretné tudatni mindenkivel, hogy június 3-án 17.00 órától fel fognak 
állítani ideiglenesen egy 6 méter magas kettőskeresztet, melyhez alpolgármester úr 
támogatását is kérik.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr hozzászólását, újra szeretné 
jelezni, hogy nem a parlament kihelyezett ülése van Miskolcon, hanem a Miskolci 
közgyűlés ülése, tehát jogszabályalkotást a parlament helyett nem tudnak végezni.  
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Át kíván térni napirendi pontok tárgyalására, de közben Dr. Mokrai Mihály jelzi, hogy 
mivel a neve is elhangzott, reagálni kíván. Közben „ügyrendit nyomott” Szegedi 
Márton, ami prioritást élvez. 
 
Szegedi Márton: Kifejti, Mokrai Mihály képviselő úrnak valóban igaza van, hogy 
személyes megszólíttatásban részesítette, viszont olyan ügyrendi javaslatot kíván 
tenni, miszerint polgármester úr ne adja meg neki a szót, hiszen az elhangzott 
beszéd alatt nem is tartózkodott a teremben, nem is hallotta a beszédét, így nem 
gondolja, hogy érdemben tudna reagálni az elhangzottakra.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni. Mivel ügyrendi javaslatról van szó, vita 
nélkül kötelező szavazni, ő azt javasolja, hogy adják meg a szót Mokrai Mihály 
képviselő úrnak. Kéri szavazzanak Szegedi Márton ügyrendi javaslatáról: 
 

A közgyűlés 11 igen, 11 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 7 fő) az 
ügyrendi javaslatot elutasította. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót dr. Mokrai Mihály képviselő úrnak. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Elmondja, hogy azért nem tartózkodott a teremben, mert súlyos 
demokrácia hiánya volt. Nem azért szeretne szólni, mert a Jobbikos 
képviselőtársának válaszolni szeretne a felvetésére. Ha nincs a Jobbikban joghoz 
értő személy, ő szívesen vállalja, hogy ha lediktálják neki a feljelentést, akkor ő 
szakszerűen megfogalmazza és be is adja. Úgy gondolja, hogy ettől többet ő a 
Jobbikért nem tud tenni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr hozzászólását. Bejelenti, hogy 
az elfogadott napirendnek megfelelően a Közgyűlés a nyílt ülés 1. napirendi 
pontjának tárgyalásával folytatja munkáját. 
 
1. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat vagyonának 

meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési 
és tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, 
valamint a vagyonkimutatási rendszer  
kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztést együttes rendkívüli bizottsági ülés 
tárgyalta. Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 

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

elfogadását. 
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 Városfejlesztési és -Üzemeltetési Bizottság: határozatképtelen volt a 
bizottság 

 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 hozzászólók:  
 
Dr. Simon Gábor: A tegnapi felemelő ünnepi közgyűlésen Polgármester Úr szavai 
örömmel töltötték el. Úgy gondolta, hogy a kinyújtott kar, melyet minden miskolci, 
minden képviselő felé nyújtott, aki a városért jobbító szándékkal tenni akar, az 
ellenzék felé is gesztus volt. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a képviselőt, hogy a napirendhez szóljon hozzá. 
 
Dr. Simon Gábor: Ez egy olyan napirend, mely nem lett kiküldve a képviselőknek 
két héttel korábban normál menetrend szerint, mint rendelet-módosítási javaslat. 
Lassan hat hónapja készítik elő azt az ingatlan-átadási csomagot, mely iskolák 
egyházi kézbe történő adását eredményezi. Ehhez kapcsolódóan tegnap este 9.00 
és 10.00 óra között telefonon, így-úgy próbálták a képviselőket elérni, hogy ma 
reggel 8.00 órától rendkívüli bizottsági ülés és 8.45 órától rendkívüli közgyűlés lesz e 
témában. A megkeresések eredménytelenségét bizonyítja, hogy 8.45 órakor a 
rendkívüli közgyűlés nem kezdődött el. Nem csak az ellenzéki képviselőket nem 
tudták kiértesíteni, hanem a saját frakciótársaikat sem. Ez azt jelenti, hogy ma olyan 
napirendi pontot tárgyalnak, melyet nem kaptak időben kézhez. Mindenféle jogi 
csűrés-csavarást kihasználva lehetőséget teremtenek arra, hogy egy napközbeni 
rendelet kihirdetéssel a későbbiekben, még a mai nap folyamán lehessen tárgyalni 
azokat a napirendi pontokat – melyeket hat hónapja készítenek elő -, amelyek végén 
az iskola átadások megtörténnek. Ez az eljárás, ez a káosz, ami itt uralkodik, 
burleszkbe illik. Hat hónapi előkészítés után ilyen anyagot lerakni a képviselők elé 
szégyellni való, elsősorban az előkészítő apparátusnak van szégyellni valója. 
Javasolja, hogy ezt így ne tárgyalják meg, tartsanak rendes közgyűlést e témában. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy rendes ülést tartanak. 
Megadja a szót Molnár Péternek a KDNP-frakcióból. 
 
Molnár Péter: Visszautasítja képviselőtársa állításait, az elmúlt 4 évben nem 
egyszer történt, hogy reggel történt anyagok kiosztása, illetve a reggel sürgősséggel 
felvett napirendhez kapcsolódó anyagok délben lettek kiosztva. Ma reggel 8.45 
órakor még a rendkívüli összevont bizottsági ülés tartott, melyen Önök nem vettek 
részt, azért nem kezdődhetett el a rendkívüli közgyűlés pontosan. 
 
Dr. Kiss János: Szeretné konkrétabbá tenni az előterjesztés tartalmát, hogy 
könnyebben lehessen szavazni róla. Az államháztartási törvény előírásai 
szabályozzák, hogy az önkormányzatok a vagyonukkal való gazdálkodásuk során 
milyen feltételeknek, előírásoknak kötelesek megfelelni. Ezt az államháztartásról 
szóló törvényt a korábbi időszakban többször módosították, mely változásokat a helyi 
önkormányzat nem követte le, ezért gondolta úgy a frakció, hogy célszerű ezeket a 
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pontosításokat a vagyonrendeletben lekövetni. A törvény-módosítások is utaltak arra, 
hogy azért születnek, mert célszerűnek látják a jogi helyzet pontosítását, 
egyértelművé tételét. Ez indokolta a beadvány szükségességét. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy az indítvány 2. fejezetében a jogszabályi hivatkozás 
elírásra került: helyesen 15. § (5).  
 
Dr. Simon Gábor: Köszöni a Jogi Bizottság elnökének a kiegészítését. Megkérdezi, 
hogy az elnök úr szerint a január 1-jétől hatályos, új jogalkotási törvénynek megfelel-
e az előterjesztés, mert véleménye szerint nem. Sajnálja, hogy Molnár Péter 
félreértelmezte a szavait, kéri ne magyarázza félre, mert ő arra utalt, hogy 
képviselősége 17 éve alatt arra nem volt példa, hogy éjszaka hívtak volna össze 
másnap reggelre bizottsági ülést, vagy rendkívüli közgyűlést. Nem kétli, az SZMSZ 
előírja, hogy halaszthatatlan esetben lehetőség van arra, hogy akár rövid úton, 
másnapra közgyűlés összehívására kerüljön sor. Kérdezi, hogy hol van a 
halaszthatatlan eset, mi a halaszthatatlanság tárgya. Halaszthatatlan az az eset, 
amikor Miskolcot olyan árvíz önti el, hogy azonnali képviselő-testületi intézkedés 
szükséges, vagy Miskolcot külföldi csapatok lerohannák, egy rendelet-módosítást 
nem ítél a halaszthatatlan ok kategóriájába. 
 
Molnár Péter: Megszólíttatása révén kénytelen hozzászólni. A jelenlegi 
városvezetés mindent tisztességesen csinál és mindent tisztességesen próbál 
csinálni, ezért került sor bizottsági ülés összehívására, ezért kerültek az anyagok 
még tegnap kiküldésre. A ciklus gazdasági programjának megtárgyalására az MSZP-
frakció kezdeményezése lényegében bohóckodás volt, hiszen nem volt árvíz-helyzet. 
Bőven volt még ideje polgármester úrnak, hogy azt akár az áprilisi rendes 
közgyűlésre beterjeszthette volna.  
 
Dr. Kiss János: Dr. Simon Gábor szavaira reflektál. Ha a képviselő úr csak 
általánosságban bírálja a rendelet-módosítást és konkrétan nem mondja meg, hogy 
szerinte miért nem felel meg a jogalkotási törvénynek, akkor nem tudják a vitát 
lefolytatni. A halaszthatatlanság okát tévesen ítélte meg a képviselő úr, mert nem a 
halaszthatatlanság volt a kulcsszó ebben az esetben, hanem az SZMSZ előírásának 
kényszere volt az ok, hiszen előírja, ha az indítvány benyújtásától számított 30 napon 
belül rendes közgyűlés összehívására is sor kerülne, akkor kötelező erővel be kell 
olvasztani ennek az ülésnek a napirendjébe az indítványozott napirendet. Az SZMSZ 
módosítása kapcsán pont az volt az MSZP-frakció véleménye, hogy a 30 nap túl sok 
idő a rendkívüli ülés összehívására, most pedig az 1 nap túl rövid.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Sok bába közt kezd elveszni a gyerek. Ez a rendelet-módosítás 
nem szól másról csak arról, hogy a városvezetés könnyebben tudja az egyházaknak 
az iskolákat átadni. A rendkívüli közgyűlés összehívásával kapcsolatos véleményét 
az MSZP-frakció továbbra is fenntartja, annak ellenére, hogy nem hangoztatja 
folyton. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend feletti vitát lezárja.  Javasolja, hogy a 
rendelet kihirdetésének időpontja 2011. május 12. 12.00 óra legyen. Az elfogadott 
ügyrendi javaslat értelmében kéri szavazzanak a rendelet elfogadásáról. A 
rendeletalkotáshoz minősített többség, 15 igen szavazat szükséges.  
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A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 11 fő) 
megalkotta az Önkormányzat vagyonának 
meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon-
kimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 
10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
17/2011. önkormányzati rendeletét. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Aljegyző asszonyt, hogy a rendelet azonnali 
kihirdetéséről, a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel gondoskodni szíveskedjen.  
Az ülés vezetését átadja dr. Zsiga Marcell alpolgármesternek. 
 
 
2. napirend tárgya:   Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. 

(VII.12.) önkormányzati rendelet  módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A lakások bérletéről szóló helyi önkormányzati 
rendelet szabályozza az önkormányzati lakások bérleti díjának mértékét. A 
költségelvű bérleti díjak 2006. évben kerültek bevezetésre, azóta folyamatosan bővül 
a költségelven bérbe adandó lakások köre. 
Ennek a folyamatnak az utolsó lépése az egységes költségelvű bérleti díj bevezetése 
a magas komfortfokozatú lakások esetében. Jelen rendelet-módosítás 
eredményeként az azonos típusú lakásokért, azonos bérleti díjat  fognak fizetni a 
bérlők. 
A lakbér korrekció nem érinti az alacsony komfortfokozatú, valamint a piaci alapon 
bérbe adandó lakások bérleti díját. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

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

elfogadását. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Tompa Sándor: Hiányzik a teremből a demokrácia, mivel nem lehet elmondani a 
véleményeket azóta, hogy az SZMSZ módosításra került. 
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a képviselőt, hogy valótlanságokat ne 
állítson és az előterjesztéshez szóljon hozzá.  
 
Dr. Tompa Sándor: Kevesebb az embereknél a jövedelem a bevezetett egykulcsos 
adórendszer miatt, a munkanélküli járadék időtartamának lecsökkentése miatt. Ez az 
előterjesztés pedig lakbér emelésről szól. Honnan fogják ezt előteremteni az 
emberek. Azt ígérték, hogy nem lesz áremelés, szolgáltatási díj emelés. Ezzel 
szemben teljesen más intézkedések valósultak meg: távhő-emelés, szemétdíj 
emelés, iskolatej megvonás és most a szociális bérlakások díjának emelése. Kéri 
alpolgármester urat legyen türelemmel a felszólalása alatt. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ismételten kéri a képviselő urat, hogy a 
napirendhez kapcsolódóan mondja el véleményét, arra koncentrálva. 
 
Dr. Tompa Sándor: Visszautasítja hozzászólásának minősítését.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Figyelmezteti a képviselőt, hogy letelt a 
hozzászólására biztosított 5 perc. 
 
Dr. Tompa Sándor: Felháborítónak tartja alpolgármester úr ülés vezetése közben 
tanúsított magatartását. 
 
Dr. Kiss János: Ez az előterjesztés csak bizonyos lakások bérleti díját érinti, nem 
egy általános lakbér emelés. A jogszabályi környezet változása lehetővé tette, hogy 
2007. évtől költség alapú bérleti díjak is megállapításra kerüljenek, így előfordult, 
hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező lakás bérleti díja, amennyiben azt 
2007. előtt adták bérbe lényegesen kevesebb volt, mint a költség alapú bérleti díj. Az 
előterjesztés arról szól, hogy jelenjen meg Miskolc bérlakás-állománya tekintetében 
egy igazságosabb teherviselés. Az önkormányzat felelőssége, hogy több ezer lakás 
esetében biztosítsa a tényleges piaci díjaknál jóval alacsonyabb bérleti díjak mellett  
ezeknek az érintett személyeknek a lakhatását. Ennek a tehernek a forrását meg kell 
keresni. Az emelés átlagosan 6,65 %-os, mely csak egy kicsivel magasabb az 
inflációnál, de ezzel több ezer család esetében biztosítja az önkormányzat a 
lakhatást a tényleges piaci értéknél alacsonyabb összegért. 
 
Dr. Simon Gábor: Tisztázza, hogy egy és ugyanazon anyagról beszélnek-e, mivel 
az általa olvasott előterjesztésben az előterjesztő, dr. Kriza Ákos teljesen másról 
értekezik, mint amit a frakcióvezető úr elmondott. Miskolcon 5215 lakás van 
önkormányzati tulajdonban, ezekben a lakásokban zömmel hátrányosnak nevezett 
szociális helyzetben élők laknak. Ezt a társadalmi réteget (nagyjából 15000 ember) 
sújtja elsősorban a lakbér-emelés,  melynek mértéke összesen közel 60 millió forint. 
Frakcióvezető úr szerint a rendszerben lévő hullámvölgyek, igazságtalanságok 
kiegyenlítését szolgálja az előterjesztés, míg polgármester úr szerint „A bérbeadó 
által kitűzött legfontosabb stratégiai cél a forráshiány csökkentése.” Ezek szerint nem 
arról van szó, hogy igazságosságot akarnak, hanem forráshiányt akarnak 
csökkenteni, pénzt akarnak behajtani úgy mint az adóemeléssel, az MVK-emeléssel, 
a távhődíj emeléssel.  
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Dr. Kovács László: Kéri alpolgármester urat, hogy nyilatkoztassa meg az 
előterjesztés készítőjét, a MIK Zrt.-t, hogy kiket érint a lakbér-emelés, mert az ő 
olvasatában a szociális alapon bérbe adott lakások esetében nem lesz emelés. 
 
Dr. Tompa Sándor: Ezek szerint más anyagot kapnak az ellenzéki és más anyagot 
a városvezetést támogató képviselők. Ezzel együtt frakcióvezető úr világossá tette, 
hogy 6,65 %-os emelés várható, dr. Simon Gábor hozzászólásából kiderült, ez 
15000 ember életét fogja megnehezíteni. Elfogadhatatlan a bérlakásokban élők 
számára ez az újabb emelés. 
 
Dr. Kiss János: Nem arról van szó, hogy más anyagot kapnak a képviselők, hanem 
nyilván más szemmel, más szemszögből olvassák, értelmezik. 
 
Dr. Tompa Sándor: Egyetért Kovács képviselő úrral, hallgassák meg a MIK Zrt.-t, 
miért van szükség erre az emelésre, mire kell a 70 millió forint. 
 
Dr. Kiss János: Kéri képviselő társait, hogy nagyon figyeljék az MSZP-s képviselők 
hozzászólásának stilisztikáját, valóban van az anyagban egy 50 millió forintos 
összeg, Simon képviselő úr 60 millió forintot említett, míg Tompa képviselő úrnál ez a 
szám már 70 millió forint. 
 
Dr. Simon Gábor: Stilisztikai és helyesírási kérdésekben nem tud tanácsot 
elfogadni, hiszen a gazdasági program kapcsán bebizonyosodott, hogy vannak a 
hivatalban olyan szakemberek, akikhez ilyen tanácsért lehet fordulni. A pontos szám, 
ami a miskolciaktól elvonásra kerül 57 millió 210 ezer forint évente, tény és való, 
hogy eltérő számokat mondtak, de ez a tényleges összeg. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a hozzászólást, a vitát lezárja, felkéri 
Szélyes Domokos urat, a MIK Zrt. vezérigazgatóját, hogy tájékoztassa a témában a 
testületet.  
 
Szélyes Domokos: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 57 millió 210 ezer 
forintos összeg maximum összeg, akkor lenne igaz, ha a mostani szerződéses 
állományból valamennyi bérlakás bérleti díját megemelnék, valamennyi jelenlegi 
bérlő bérlő maradna és rendesen, pontosan fizetne. Elég nagy a fluktuáció a bérlők 
között és 2007. óta az új bérleti szerződések már csak költség alapúak lehetnek a 
magas komfortfokozatú lakásoknál. Szociális alapon csak alacsony komfortfokozatú 
lakásokat adnak bérbe. Ingatlangazdálkodási szempontból a javasoltnál jóval 
magasabb összegű emelés lett volna indokolt mind a három típus esetében. A 
városvezetéstől az a kérés érkezett, hogy ne emeljünk bérleti díjat a lakások 
esetében. Felülvizsgálva a bérleti szerződéseket és a korábban elindult folyamatot 
alakult ki a javaslat, hogy a magas komfortfokozatú lakások esetében csak 
költségalapú bérleti díj kerüljön meghatározásra. Valóban keletkezik ebből bevétel, 
ami nem a MIK Zrt. bevétele, hanem egy alapba kerül, ami az önkormányzat 
bevétele. Hangsúlyozza, hogy a szociális alapon bérbe adott, alacsony 
komfortfokozatú lakások esetében nem javasolnak bérleti díj emelést, annak 
ellenére, hogy ingatlangazdálkodási szempontok alapján indokolt lenne. Magas 
komfortfokozatú lakások esetében, ott sem javasolnak bérleti díj emelést, ahol már 
költségelven történik a bérbeadás, illetve a piaci alapú bérbeadások esetében sem. 
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Bérleti díj-korrekciót javasolnak ott ahol magas komfortfokozatú a lakás, de 
költségelv alatt történik a bérbeadás. 
 

--- Dr. Kriza Ákos polgármester visszaveszi az ülés vezetését. --- 

3. napirend tárgya: Javaslat a helyiségek bérletéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotására, 
valamint a végrehajtásával kapcsolatos 
határozat meghozatalára 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az önkormányzati helyiségek bérbeadását 
szabályozó rendeletet 2003-ban alkotta meg az önkormányzat, melyet azóta 5 
alkalommal módosítottak. Az eltelt időszakban a piaci viszonyok lényegesen 
megváltoztak, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 
kapcsán az önkormányzati rendeleteket felül kell vizsgálni. Fentieken túlmenően új 
rendelet alkotását átláthatósági, egyszerűsítési szempontok is indokolják. A 
keretszabályok megalkotásán túl, ahhoz kapcsolódva újra kell szabályozni a 
részletes hasznosítási feltételeket is.  
 
Többszöri egyeztetések, valamint piaci elemzések eredményeképpen született meg 
jelen javaslat, mely kettős célt szolgál: egyrészt bizonyos engedmények 
biztosításával a meglévő bérlők megtartását, másrészt az üres helyiségek minél jobb 
hasznosítását előmozdító, a korábbinál rugalmasabb, a piaci viszonyokhoz jobban 
alkalmazkodni tudó bérbeadási feltételrendszer kialakítását.  
 
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra, melyet 
képviselő-testület tagjai megkaptak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság támogatta az előterjesztés 

rendeleti és határozati részének is az elfogadását.  
 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés rendeleti és határozati 

részének is az elfogadását.  
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés 

rendeleti és határozati részének is az elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Molnár Péter: Az előző városvezetés az elmúlt 8 évben elrontott számtalan dolgot, 
köztük a főutcai pláza projektben is elsősorban csak tanulmányok készültek, MSZP-
közeli vállalkozók készítésében. A Városház tér és az Ady-híd közötti utca 
szakaszon rengeteg, az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek 40 %-a kiadatlan, 
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üresen áll. Gyakorlatilag kiürült Miskolc belvárosa. Ennek egyik oka, hogy az Ady-híd 
környékén megépült két hatalmas bevásárlóközpont, ami mind a miskolciaknak, mind 
a környező településeken élőknek vonzó. Örvendetesnek tartja a városvezetés azon 
törekvését, hogy a főutcát újból pezsgővé tegyék, hisz a magyarországi kisvárosok, 
nagyobb városok területén mindenhol pezseg a főutca. A századfordulón pezsgett 
Miskolc belvárosa, főutcája. A belvárosi kereskedők, illetve az iparkamara is úgy 
nyilatkozott, hogy ez alatt a néhány hét alatt dr. Kriza Ákos és a városvezetés többet 
tett a főutcáért, többet foglalkozott velük, mint az elmúlt 8 év alatt tette a szocialista 
városvezetés. Reméli, hogy a javaslat szerinti 30 %-os csökkenés hatására újra 
élettel telik meg a belváros.  
 
Dr. Simon Gábor: Miskolc belvárosában a város tulajdonában több mint 450 
üzlethelyiség van. Az elmúlt években – Molnár Péter állításával szemben – nagyon 
sok minden történt a belvárosban, a belvárosi kereskedők és a város összefogásával 
komoly eredmények születtek. Több mint 50 épület újult meg részben vagy 
egészben, több mint 150 kereskedő újította meg portálját. Senki nem állította, hogy 
teljesen kész a belváros, a megkezdett munkát folytatni kell, pl. a Weidlich-ház első 
és hátsó homlokzatának felújítására még előző vezetés keresett és nyert forrást, az 
Ady Endre utcán található házak felújítása is most kezdődött el, amelyek a korábbi 
városrehabilitációs program részét képezik. Amikor a főutcai pláza projekt elindult a 
főutcai üzlethelyiségek esetében zsebszerződések tömkelege volt, pl. a bérlő az 
önkormányzatnak fizetett 50 ezer forint bérleti díjat, míg a bérlő az albérlőjétől 500 
ezer forint bérleti díjat kért. A konstrukció lényege az volt, hogy az fizessen bérleti 
díjat az önkormányzatnak, aki ténylegesen az üzletben van, az üzlet biztosítja az 
egzisztenciális megélhetését. Tény, hogy adott esetben többet fizettek bérleti díjként 
az önkormányzat felé, viszont kevesebbet, mint előtte a főbérlőjüknek. Ez a 
konstrukció működőképes volt. Az viszont látszott, hogy elsősorban a gazdasági 
válság hatása miatt, másodsorban a villamos-projekt miatt sokan elfordultak a 
főutcától, még kevesebb lett a forgalom, mint előtte volt. Ezért 2009. október 1-jétől 
20 %-os bérleti díj kedvezményt adtak a kereskedőknek. 2010. évben a kedvezmény 
mértékét 20 %-ról 40 %-ra emelték. Ez a 40 %-os  kedvezmény az őszi választás 
után eltűnt, sőt a szerződések rögzítettek szerint január 1-jétől 10 %-os emelést 
hajtottak végre. Az intézkedés, hogy csökkenjenek a bérleti díjak helyes, hiszen 
folytatni kell a korábban megkezdett bérleti díj csökkentést. Felelősen meg kell 
gondolni, hogy a bérleti díj csökkentés – a MIK Zrt. számításai szerint – közel 130 
millió forintos bevétel-kiesést fog eredményezni. Hiányolja, hogy az előterjesztés 
nem tartalmaz olyan számítást, mely modellezné a várható önkormányzati bevétel-
kiesés lakosokra és kereskedőkre gyakorolt pozitív hatásait. Az előterjesztés 
gazdasági alapjai homályosak. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szívesen megnézné azt a beszélgetést a kereskedők 
és képviselő úr között, amit az adott kedvezmények mértékéről folytatnak. 
 
Dr. Kiss János: Úgy véli, hogy a főutcai kereskedőknek nem 7 hónapot, hanem 
jóval többet kellett volna átvészelni. A szocialisták főutca projektje leginkább Déva-
várához hasonlítható, rakták, rakták, de nem tudott megépülni. Azok a példálózó 
beavatkozások, amiket képviselő úr felsorolt, kísérleti beavatkozások a főutca 
megmentésére vagy fellendítésére nem feltétlenül vitte előrébb az ügyet, hiszen 
koncepció nem volt igazából. A források nem célszerű felhasználása volt, ami itt 

25 



 

történt, ez látható most a főutcán. Rossz volt a stratégia. Reméli, hogy a MIK Zrt. 
képes lesz a főutca egységben kezelésére és a források  szétosztására. 
 
Dr. Tompa Sándor: Az anyag tárgyalása során a Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottság ülésén ígéretet kaptak arra, hogy a háttér számításokat, 
elemzéseket legalább a bizottság tagjai a közgyűlés kezdetéig megkapják. Erre nem 
került sor. Fontos lenne az alapos felkészüléshez ilyen háttér-anyagok készítése és 
biztosítása a képviselők részére. A vállalkozóknak kedvezményeket ad az 
önkormányzat, míg az óvodásoknak nincs 20 millió forint iskolatejre a 
költségvetésben, a lakások bérleti díját emelni kell. Milyen prioritások mellett halad a 
város. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Ott volt azon a tárgyaláson, amikor a szocialista városvezetés 
tárgyalt a kereskedőkkel és kedvezményt adott a bérleti díjból. A kereskedők örültek. 
Kísérlet volt, senki előttük és utánuk nem csinált ilyet. Most egy új világ van, új 
gazdaságpolitika. Az előző városvezetés koncepciója az volt, hogy a portálok 
felújítása után a kereskedők üzleteik belső felújítását folytatják, ha nem így történt, 
az nem a vezetés koncepciótlanságából fakadt. Lehet másként gondolkodni, lehet 
más gazdaságpolitikát megfogalmazni, de azt mondani, hogy az előző teljesen rossz 
volt, teljesen csődbe vitt mindent, ez nem igaz. 
 
Dr. Kovács László: A maga részéről nem feltételezi azokat, amiket képviselőtársa 
felsorolt, a projekt beindítása jó cél volt. Az más dolog, hogy nem érte el azt a célt, 
amit el kellett volna érnie. Javasolja szocialista képviselőtársainak, hogy legközelebb 
érjenek a közgyűlés ülésére időben, adják le napirend előtti hozzászólásaikat. Így 
elkerülhető lenne, hogy minden napirendnél próbálkoznak becsempészni a napirend 
előttieket. Szeretné, ha nem kevernék össze a napirendi pontokat, a már egyszer 
elmondott csúsztatásaikat nem ismételgetnék minden napirendnél. Kéri polgármester 
urat, hogy Szélyes Domokos vezérigazgató urat ismételten kérje fel a lakbér 
emeléssel kapcsolatos tájékoztatás megismétlésére, különösen azért, hogy az nem a 
hátrányos helyzetűeket érinti. Akkor talán megértik az előző napirendi pont tartalmát. 
 
Dr. Simon Gábor: Azt mondta a vezérigazgató úr, hogy a lakbérnél egy megkezdett 
utat folytatnak. Ennél a napirendnél, a helyiségek bérleti díjáról van szó, arról 
beszélnek, hogy szinte semmi sem jó, másrészt ha végignézik a szakmai anyagot, 
akkor nagyon nagy százalékban folytatja a főutca pláza projekt megkezdett útját, 
igaz van benne néhány korrekció. Nem egy új rendszerről van szó, hanem egy 
megkezdett út folytatásáról. Frakcióvezető társa szerint nem jó ez a projekt, mert 
milyen kapualjak vannak a városban. Igen, van még számtalan probléma, amit meg 
kell oldani. Ez a probléma-megoldás a jelenlegi vezetésre vár. Tavaly óta hány 
kapualj felújítására került sor, hányat fognak az idén felújítani vagy jövőre, nem 
tudjuk. Arra kíváncsi, hogy azokat a kapualjakat, amit nem sikerült megcsinálni az 
előző vezetésnek, a jelenlegi mikorra fogja megcsinálni. Polgármester úr 
közbeszólására reagálva: a BOKIK-ban volt egy 20-30 fős tárgyalás, amin részt vett. 
Ezen számtalan kedvezmény elindításáról tárgyaltak: csökkent a bérleti díj mértéke, 
a kaució 6 hónapról 3 hónapra csökkent, készpénz helyett bankgaranciában is le 
lehetett tenni, ez egy komplex csomag volt. Ezt követően az összes kereskedő 
meghívásra került a Városháza dísztermébe, ahol a tárgyalások lezárásra kerültek, a 
kedvezményeket tavaly őszig működtették. A tárgyalásokon abban is megállapodtak, 
hogy a villamosközlekedés újraindulásakor a kedvezmény-rendszer újratárgyalják. A 
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tavaszi tárgyalásokon a belvárosi kereskedők azt is vállalták, hogy ugyanúgy mint a 
bevásárlóközpontok, saját újságot, rendezvényeket fognak szervezni, erre vonatkozó 
terveiket szeptember 1-jéig leteszik a városvezetés asztalára. Ez mind a mai napig 
nem történt meg.  
 
Fedor Vilmos: Felhívja Kiss János frakcióvezető úr figyelmét, hogy nagyon sok 
miskolci is közreműködött abban, hogy az elmúlt években Miskolc belvárosa 
megújuljon. 8 építész dolgozott azon – köztük a tegnap kitüntetett Bodonyi Csaba -, 
hogy a belváros megújuljon. Mivel közpénzből indult ez a felújítás, ezért csak a 
portálok és a homlokzat felújítására kerülhetett sor, hiszen ezen épületek nagy 
többsége elsősorban magántulajdonban és nem önkormányzati tulajdonban van. 
Tájékoztatja képviselőtársát, hogy Miskolcon egyetlen egy középkori épület van, a 
Papszer úti múzeum épülete, még a Rákóczi ház is az 1600-as évek után épült. A 
város történetéről ad részletes tájékoztatást. Hihetetlenül bonyolult megértetni egy 
lakóközösséggel, hogy működjön közre abban, hogy megújuljon a belváros. A 
portálok tervei korabeli képek alapján készültek.  
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Üdvözli az előterjesztést, végre egy olyan dolog történik 
a városban, ami a főutcát és remélhetőleg később a Búza teret is bekapcsolja a 
város életébe. A főutcai kereskedők részére most biztosított kedvezmény számukra 
csak a túlélést fogja biztosítani. A jelenlegi bérleti díj mellett csoda, hogy még vannak 
kereskedők a főutcán.  
 
Dr. Kiss János: Végre egy szakmai vitához egyre jobban hasonlító vita alakult ki e 
napirend kapcsán. Nem a kereskedők dolga, hogy a sorsukat saját kezükbe véve – 
plázaszerűen alakítsák a főutcát, ez, illetve a koncepció kialakítása a városvezetés 
dolga. Az elmondott példák mind azt bizonyítják, hogy az egységes szemléletbe 
helyezése hiányzott. 
 
Dr. Simon Gábor: Nem arról volt szó, hogy a kereskedők a város feladatát fogják 
elvégezni és nyilván a jövőben sem erről lesz szó. Arról volt szó, hogy a kereskedők 
kezdtek el szerveződni civil szervezet formájában, amit talán be is jegyeztettek. 
Önként különböző felajánlásokat tettek, többen kijelentették, hogy több évtizede a 
főutcán árulnak és nagyon jól tudják, hogy milyen intézkedések szükségesek, 
melyeket közösen a várossal meg kell tenni. A sajtóban is hasonló gondolatok 
jelentek meg, ezért hívta fel a figyelmet arra, hogy ilyen, illetve hasonló ígéretet már 
tettek a kereskedők, amiből nem valósult meg eddig semmi. 
 
Molnár Péter: Több szocialista képviselő demagóg, csúsztatásoktól nem mentes 
hozzászólása késztette újbóli szólásra. A város és polgármester úr prioritása a főutca 
kapcsán Miskolc és a miskolciak, lehetőség, illetve főutca adása. Jelenleg nagyon 
súlyos a helyzet, de a 30 %-os bérleti díj csökkentés reményei szerint újra élettel tölti 
meg a főutcát, lesznek érdeklődők az üresen álló üzlethelyiségekre. Nagyon fontos a 
közös kommunikáció, a közös építkezés, ennek első lépése a jelenlegi előterjesztés. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Az MSZMP jogutód nélkül megszűnt, nincs benn a 
Parlamentben, itt most az MSZP képviseletében ülnek. A rezsim uralmi jogviszony, 
kormányzati viszony. Ha úgy érti, hogy a 8 éves sikeres szocialista városvezetés 
szocialista rezsim volt, akkor most fideszes rezsim van, a fideszes rezsim alatt 
szenvedik el a demokrácia hiányát. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Képviselő úr hozzászólását kiegészíti azzal, hogy 
nem uralják, hanem szolgálják a várost.  
 
Dr. Kiss János: Visszavonja a szókérési indítványát. 
 
Dr. Zsiga Marcell: Kijavítja Mokrai képviselő úr hozzászólását, hiszen nem volt 
sikeres a szocialista városvezetés. Ha az lett volna nem lenne ilyen mértékű a 
munkanélküliség Miskolcon, nem lenne ennyi üres üzlet a főutcán, élettel teli lenne a 
főutca és nem lenne szükség azokra az intézkedésekre, amelyeket jelen napirend 
tárgyal. A főutca pláza projekt sikertelenségét bizonyítja az is, hogy az elsőként 
ebben a konstrukcióban megnyitott üzlet 1-2 éven belül olcsó áruk boltja lett, majd 
bezárt. Elmaradtak az exkluzív világmárkák, exkluzív kávézók a főutcáról. Eltűnt a 
vásárlóerő a főutcáról. A miskolciak teljesen elszegényedtek az elmúlt 8 évben, 
hiszen a munkanélküliség drámai mértéket öltött, meghaladta a 20000 főt. 
Munkahely-teremtés hiányában az előző városvezetés arra kényszerítette a 
miskolciakat, hogy városszéli hipermarketek olcsó, elsősorban külföldi termékeit 
vásárolja. A jelenlegi városvezetés arra törekszik, hogy minden szabadidős 
programot a város szívében bonyolítson le, becsalogatva a városba a miskolciakat, 
hogy a belvárosban érezzék jól magukat, itt találjanak kávézókat, üzleteket. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Kezd parttalan vitává válni a napirend tárgyalása. Biztos 
elkerülte alpolgármester úr figyelmét, hogy gazdasági világválság volt abban az 
időszakban, amikor a szocialisták vezették a várost, 42000 munkahely szűnt meg az 
elmúlt 20 évben. Növekedett azóta is a munkanélküliek száma és több üzlet van 
zárva mint volt, ez még mindig a válság elhúzódó hatása.  
 
Dr. Tompa Sándor: Alpolgármester úr országgyűlési képviselőként biztos szokta 
tanulmányozni a KSH adatait, mert abból értesülhetett arról, hogy az elmúlt közel 1 
évben – mióta a FIDESZ-KDNP kormányozza az országot - tovább nőtt a 
munkanélküliek száma, az infláció – különösen az élelmiszer árak vonatkozásában – 
drasztikusan növekedett, az üzemanyag-árak is drasztikusan emelkedtek, az 
emberek megélhetése ezekből következően romlott. Alpolgármester úr fiatal kora 
miatt biztos nem emlékszik arra, hogy kinek a polgármestersége alatt épült akár a 
szentpéteri kapui, akár a görömbölyi városrész környékén lévő hipermarket. 
Megfelelő tájékozottság esetén egy jónak induló vitát nem lehetett volna parttalan 
politikai útra terelni. 
 
Dr. Zsiga Marcell: Emlékszik, hogy kinek a városvezetése alatt épült az első, amit 
még talán elbírt volna a város. Emlékszik arra a városvezetésre is, amikor a közepes 
bevásárló központok megépültek kifejezetten olcsó árfekvésű és minőségű 
termékeket kínálva a város déli és északi kapujában. Ezek közül egyet talán kettőt is 
elbírt volna a város, de jóval több épült meg. A KSH adatok azt is kimutatták, hogy 
minél több hipermarketet hoznak a városba, annál több kis- és középvállalkozó 
megélhetése válik bizonytalanná. Van olyan ember, aki a gazdasági világválság 
ellenére nem kényszerül arra, hogy olcsó minőségű termékeket vegyen vagy olyan 
lakásban lakjon, amiben számos más miskolci, hanem Miskolc belvárosában palotát 
tudott építeni magának. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy ne térjenek el a napirend 
tárgyától. Dr. Mokrai Mihálynak adja meg a szót. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Nem kíván hozzászólni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Szélyes Domokos vezérigazgató 
úrnak adja meg a szót. 
 
Szélyes Domokos: A teljesség kedvéért elmondja, hogy az előterjesztés nemcsak a 
főutcai üzlethelyiségekre, hanem az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi 
üzlethelyiség bérleti díj megállapítására vonatkozik. A főutcai üzletek bérleti díját 
2005-ben emelték meg drasztikusan, ami teljesen jogos volt, mivel előtte nagyon 
alacsony díjak voltak. Viszont a 2005-ben megkötött szerződésekben kikötött 15 
éven keresztüli automatikus 10 %-os díjnövekedést abból a szakmai szempontból 
vitatja, hogy ez volt a több milliárdos kötelezettségvállalások forrása. 
Gazdaságossági számításokat valóban nem tartalmaz az előterjesztés, mivel egy 
hosszú tárgyalás-sorozat kompromisszumos eredménye a letett javaslat. Ettől a 
csökkentéstől a MIK Zrt. azt várja, hogy nem ürül tovább a főutca üzlet és egyéb 
helyisége. Nem egységesen és nem mindenkire vonatkozóan kerülnek csökkentésre 
a bérleti díjak: bérleti szerződés-típustól függő, az FPP-s bérleti szerződésekben a 
10 %-os automatikus emelés helyett 2012-től az inflációkövető emelés egységesen 
mindenkire vonatkozik, viszont az idei 30 %-os csökkentés nem mindenkire 
vonatkozik. Az elhangzott 130 millió forint a MIK Zrt. ez évben várható bevétel-
kiesését jelenti, mely egy évre 260 millió forint, mely bevétel-kiesés forrását rövid 
távon a várossal együtt gondolkodva kell megkeresni, mert működés-hatékonyságból 
260 millió forintot előteremteni nem lehet. Az önkormányzati helyiségek üresedése 
közel 40 %-os. Közép távon egy 10 %-os helyiség bérbeadás növekedés 150-180 
millió forintos bevétel-növekedést jelent. A Várost építünk I. kötvénynek a bérleti 
szerződésekbe beépített automatikus 10 %-os díjnövekedés bevétele a forrása, ezért 
ennek a finanszírozását teljesen új alapra kell helyezni, függetlenül attól, hogy hány 
százalékos az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kihasználtsága, mert az már most 
látszik, hogy bérbeadásból erre forrás nem teremthető elő. 
 
 
4. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 
térítési díj és tandíj összegének 
megállapításáról és fizetésének szabályairól 
szóló 7/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: 2011. szeptember 1. napjával módosulnak a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 117. § (1) bekezdés b)-c) pontjai, melyek a 
helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjak alsó-felső határát szabályozzák.  
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A törvényi változásnak megfelelően az önkormányzatnak is módosítani szükséges a 
- nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének 
megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló - 7/2010. (III. 10.) önkormányzati 
rendeletét, hogy tágabb mozgási teret adjon az intézményvezetőknek a szükséges 
térítési díj megállapítására.  
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 

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

elfogadását. 
 Pénzügyi 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.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
5. napirend tárgya:   Javaslat a Diósgyőri Ady Kulturális és 

Szabadidő Központ és az Ifjúsági és Szabadidő 
Ház átalakítására, az átalakító okiratok 
jóváhagyására, a Miskolci Kulturális Központ 
létrehozására és alapító okiratának 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az önkormányzat fenntartásában működő Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház azonos 
tevékenységet folytató intézmény egymás melletti működése párhuzamosságokat 
tartalmaz, ezért lehetőség nyílik a szakmai tevékenység racionalizálására. Így 
indokolt a két intézmény helyett egy költségvetési szerv, a Miskolci Kulturális 
Központ létrehozása. A város kulturális életének újra pozicionálásával, egy új 
közművelődési intézmény, a Miskolci Kulturális Központ létrehozásával olyan 
szervezeti keret kialakítása és működtetése a cél, amellyel biztosítható a lakosság 
szélesebb körének bevonása a közművelődési tevékenységekbe. Az új intézmény 
feladata lesz olyan rendezvények, fesztiválok szervezése, amelyek erősítik a város 
hazai és nemzetközi ismertségét, tekintélyét. Fokozottabb figyelmet szükséges 
fordítani a művelődéstörténeti, helytörténeti értékek feltárására, bemutatására. A 
közművelődés eszközeivel lehetőséget kell teremteni a miskolci polgároknak, hogy 
erősítsék identitástudatukat, lokálpatriotizmusukat. 
 
Az új közművelődési intézmény létrehozásával az önkormányzat azt a célt kívánja 
elérni, hogy a fenntartásában lévő jelenleg különálló két intézmény teljes körű 
szakmai, gazdasági, műszaki egyesítése révén a művelődési házak technikai 
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eszközparkja célszerűbben szolgálja a város nagyrendezvényeit, kevesebb külső 
technikát kelljen igénybe venni, gazdálkodásában javulás következzen be és ezáltal 
emelkedjen a közművelődési feladatellátás színvonala. Az új intézmény 
létrehozásával racionalizálttá tehető a humán erőforrással való gazdálkodás, az 
intézmény központi igazgatási feladatainak ellátása, a technikai infrastruktúra 
működtetése és a gazdálkodás. Az összevonás következtében létrejövő nagyobb 
létszámú szakmai csoportok, kulturális menedzserek, technikai stáb alkalmassá válik 
a város nagyrendezvényeinek, fesztiváljainak, városi programjainak teljes körű 
lebonyolítására, szervezésére projektszemléletű feladatellátás keretében, team 
munkában.  
 
A közművelődési intézmények összevonásával kapcsolatban véleményt kértünk a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályától, melynek álláspontja 
az, hogy a közművelődési feladatellátás terén tervezett átszervezés nem ütközik 
jogszabályba.  
 
Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság módosító indítványt 
nyújtott be az előterjesztéshez. Itt szeretném elmondani, hogy az Oktatási Bizottság 
módosító indítványa nem szavaztatható, tekintettel arra, hogy az jogszabályba 
ütközik, székhely és telephely nem lehet azonos az intézménynél.  
 
Előterjesztői módosító indítvány is benyújtásra került, melyet képviselőtársaim is 
megkaptak írásban.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjainak ismertetését: 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatta az 

előterjesztés elfogadását. A bizottság módosító indítványának 
megfogalmazásakor is érzékelte a jogi problémát, azonban polgármester úr 
indítványa azt a célt szolgálja, amit a bizottság is javasolni szeretett volna, 
hogy az Ifjúsági Ház elnevezés valamilyen formában megmaradjon. 

 Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását, 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 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 hozzászólók: 
 
Eperjesi Erika: A kultúrát nem a programok, rendezvények mennyiségében kell 
mérni, igazi ereje a minőségében rejlik. Ezt a minőséget nemcsak megőrizni, 
fejleszteni is kell. A két önkormányzati intézmény programjait vizsgálva látható, hogy 
tevékenységük közel azonos, ezért a működési párhuzamosságok, az ésszerűség és 
a még jobb minőségre való törekvés indokolja a két intézmény összevonását egy 
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kulturális intézménnyé. A megyeszékhely pénzügyi lehetőségei, a közművelődési 
feladatellátás korszerűsítése indokolja a hatékonyabb működési formát. Ez a javaslat 
nem példa nélküli, a Miskolchoz hasonló megyei jogú városok tettek már ilyen 
lépéseket, például Nagykanizsán 5 közművelődési intézmény összevonására került 
sor, mely nem jelentette azt, hogy az egyes intézmények elveszítették volna 
arculatukat, hanem önálló intézményegységként, telephelyként működnek tovább. Az 
átalakulás Miskolcon ésszerűbb gazdálkodást, összehangoltabb szakmai munkát 
eredményezhet. Optimális működése esetén programjai ismertebbé tehetik Miskolcot 
nemcsak a közvetlen környezetében, hanem külföldön is. 
 
Fedor Vilmos: Egyetért Eperjesi Erika hozzászólásával, hiszen a célokban nincs a 
két politikai oldal között véleménykülönbség: Miskolc kulturális élete fejlődjön, 
nagyobb teret kapjon, minél több forráshoz jusson. Ennek ellenére nem tudja 
támogatni az előterjesztést. Miskolc közművelődésének rövid történeti áttekintését 
adja. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mi lesz a méltán híressé vált művelődési 
egyesületekkel, mert a közművelődési jogszabály nem fesztiválokról szól, hanem 
arról, hogy mindenkihez eljusson, mindenki hozzáférjen a kultúrához. 
 
Molnár Péter: Egyetért azzal, hogy minden miskolcihoz jusson el a kultúra, 
ugyanakkor a jelenlegi gazdasági helyzetben cél a gazdaságosabb, célszerűbb, 
hatékonyabb működés és működtetés. Miskolc számára a kultúra kitörési pont lehet 
a jövőben, melynek egy kézben való koncentrálása mindenképpen előrelépést 
jelenthet. Összességében az előterjesztés korrekt, kéri a közgyűlést, hogy azt 
támogassa. 
 
Fedor Vilmos: A célokban továbbra is egyetértenek. A Nemzeti Kulturális Alap 
városonként egy nagyrendezvényt támogat, így hogy valósulhat meg a több 
forráshoz való jutás, ha az Ady, illetve az Ifiház külön-külön nem pályázhat. Kéri, 
hogy a jövőben ne a nagyrendezvényekre helyezzék a hangsúlyt, hanem a 
közösségek támogatására, amilyen a Nyilas Misi Házban is működik. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért Fedor Vilmossal. A Kulturális Alap 
rendezvényeket támogat, ebből a szempontból az összevonás nem befolyásoló 
tényező, inkább a beszűkült források miatt jut kevesebb támogatás. Nagyon erős 
lobbitevékenységet folytatnak, hogy az idei 200 millió forintos keretből minél nagyobb 
szeletet tudjanak az operafesztivál megrendezéséhez szerezni. 
 
Dr. Kiss János: Egyetért azzal, hogy sokszínű kultúra kell a városba, viszont azt 
nem a városnak, az önkormányzatnak kell biztosítania azzal, hogy sokszínű 
intézményhálózatot tart fenn. A sokszínűséget rá kell bízni a civil szerveződésekre és 
őket kell támogatni.  
 
Fedor Vilmos: Az 1997. évi CXL. törvény azt mondja ki, hogy a közművelődés az 
önkormányzatok és a kormány számára kötelező feladat. A nagyrendezvények 
szervezése az önkormányzatnak nem kötelező feladata, a közművelődés és a 
könyvtárak fenntartása viszont kötelező. Ebben kell megtalálni a helyes arányt.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
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6. napirend tárgya: Javaslat a Városi Pedagógiai Intézet Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézetbe történő beolvadására, a 
Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a 
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai 
Intézet alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. 
szeptember 1-jétől a pedagógiai, szakmai szolgáltatások ellátása érdekében 
Pedagógiai Intézetet hozott létre. Az Intézet a Selyemréti Általános és Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola szervezeti keretén belül kezdte meg működését. Az 
Intézet 2005. augusztus 1-jei hatállyal a Diósgyőri Gimnázium keretében, a Miskolc, 
Patak u. 1. szám alatti épületben folytatta tevékenységét. Az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódóan a Miskolc, Patak u. 1. szám alatti 
épületből, 2011. március 31. napjával  az intézet Miskolc, Éder Gy. u. 1. szám alá 
költözött.  
 
Jelen előterjesztésben a Városi Pedagógiai Intézetnek a Diósgyőri Gimnáziumból 
való kiválására és a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézetbe történő beolvadására tesz javaslatot.  
A továbbiakban a szakmai szolgáltatások ellátása a szakszolgálati intézmény 
keretén belül történne, külön, közös igazgatású egységként. Szervezeti egységei: 
- nevelési tanácsadás, 
- logopédiai ellátás, 
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
- szakmai szolgáltatás.  
 
Az intézmény neve: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és 
Pedagógiai Intézetre változna.  
Az önkormányzat az elkövetkezőkben is fontos feladatának tartja a pedagógiai szak- 
és szakmai szolgáltatások helyi szinten, saját intézményfenntartásban történő 
ellátását. Mindkét intézmény ellát kistérségi feladatokat is, mely növeli városunk 
szakmai elismertségét.  
 
A szak- és szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok szoros 
együttműködésben több területen is összefüggenek. Az átszervezés következtében 
mindkét területen magasabb színvonalú, összehangoltabb munka folyhat a 
városlakók ellátása, az itt élő gyermekek, tanulók, szülők és pedagógusok 
érdekében.  
 
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra, melyet 
képviselőtársai megkaptak.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 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.  
 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: 
 
Molnár Péter: Örül, hogy a megfelelő színvonalon előkészített szakmai anyag ma a 
közgyűlés elé kerül. Végre racionálisan rendeződik a Pedagógiai Intézet helyzete 
Miskolcon. Jónak látja, hogy a Diósgyőri Gimnázium profilja így letisztul, mert nem 
volt jó konstrukció, hogy egy szakmai szolgáltatást biztosító intézet előbb egy 
általános iskola, majd a gimnázium szervezeti keretei között működött. A Pedagógiai 
Intézet nem egyszerűen áthelyezésre kerül, hanem új funkciót is kap, az alapító 
okirat módosítása is ebbe az irányba mutat.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
 
7. napirend tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata 2. mellékletének 
módosítására 

 
Előterjesztő:  Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés márciusi ülésén jóváhagyta a 
Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd áprilisi ülésén 
határozattal rendelte el az SZMSZ 2. mellékletének módosítását. A szervezeti 
egységek engedélyezett létszámának módosítását az indokolja, hogy a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet  módosítása kapcsán a hivatal Humán Főosztálya újonnan 
keletkezett feladatokat fog ellátni, melyhez a főosztály létszámát 6 fővel meg kell 
emelni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

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

 Egészségügyi és Szociális 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. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Mokrai Mihály: Örül, hogy Mihalecz Péter jegyző úr távozása után is megtartotta 
a Hivatal azt a szokását, hogy az élethez, a változásokhoz igazítja szabályozásait. 
Jónak látta volna az új jegyzőt megvárni ezzel.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy a közgyűlés szabta 
meg a határidőt, melyet önhatalmúlag nem változtathat meg. Dr. Kiss Jánosnak ad 
szót. 
 
Dr. Kiss János: Hozzáteszi, hogy a közgyűlés a múltkori ülésén úgy döntött, hogy 
bizonyos szociális támogatások kifizetésének a feltétele, hogy az érintettek a saját 
lakóingatlanukat, illetve annak közvetlen környezetét rendben, tisztán tartja. Ennek 
ellenőrzéséhez 6 fő létszámot engedélyezett a közgyűlés, melyet hivatalon belüli, 
belső tartalékok átcsoportosítással oldottak meg.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend feletti vitát lezárja.  
 
 
8. napirend tárgya:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés áprilisi ülésén határozatot fogadott el, 
amelynek 3. pontjában a közgyűlés elrendelte a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a telephely-változást érintően. Jelen előterjesztés a fenti 
határozat végrehajtását szolgálja, a módosítás tárgya a Bűnmegelőzési Centrum 
által használt, Miskolc, Széchenyi u. 12. szám alatt található ingatlan telephelyként 
történő feltüntetése az Alapító Okiratban. 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: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
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 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 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. Mokrai Mihály: A frakció támogatni fogja az előterjesztést. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.  
 
 
9. napirend tárgya: Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

intézményi étkeztetés átszervezésére 
 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2010. november 4. 
napján tartott ülésén határozatot hozott, hogy a tanulók, gyermekek  étkezése 
minőségének javítása érdekében meg kell vizsgálni az óvodai, iskolai melegítő 
konyhák főzőkonyhákká történő átalakításának lehetőségeit, ennek technikai és 
pénzügyi vonzatát, továbbá a konyhák állapotának, eszközeinek felmérését. A 
határozat végrehajtása érdekében az intézményeknél elégedettségi felmérésre, 
valamint műszaki vizsgálatra került sor 2010. decemberében.  
Az előterjesztés ennek eredményéről és a szükséges intézkedések megtételéről 
szól. 
 
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra. Kéri a 
bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 

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

elfogadását.  
 Pénzügyi 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 hozzászólók:  
 
Molnár Péter: 2007-ben a közgyűlés úgy döntött, hogy 56 főzőkonyhából 23-at 
tálalókonyhává alakít át, mely racionalizálás nagy ellenállásba ütközött az érintettek 
részéről. A novemberi bizottsági ülés után a jelenleg működő rendszerről levélben 
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kérdezték meg az intézmények véleményét. Már az érdeklődést is pozitívan fogadták 
az intézmények. Természetesen az eredeti állapotok visszaállítását a jelenlegi 
gazdasági helyzetben nem engedhet meg magának a város, de azt az alapelvet, 
hogy az óvodáknak általános iskolák konyháiról történjen az étkezés biztosítása 
maximálisan figyelembe vették. Megköszöni a főosztálynak az átlátható és nagyon jó 
táblázatot. 
 
Dr. Simon Gábor: Az egyháznak történő átadással kapcsolatos konyhai 
átszervezésről most nem szól, majd az arra vonatkozó a napirendnél. Ha ezeket 
kiveszi az anyagból, akkor három konyhát érint az átszervezés: két óvodai konyha 
esetében nem a jelenlegi, hanem a másik intézmény fogja biztosítani az étkezést, 
illetve egy konyhát visszaminősítenek tálalókonyhává. Szívből gratulál az óriási 
horderejű és vizsgálatokat követő anyaghoz. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az ülés vezetését átadja dr. Zsiga Marcell 
alpolgármesternek. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Molnár Péternek adja meg a szót. 
 
Molnár Péter: A határozati javaslat 2. pontjára hívja fel a figyelmet, már most be 
kívánnak építeni a következő év költségvetésébe a konyhai eszközök fejlesztésére. 
Az Eötvös konyháját érintően a nagyon alacsony kapacitás-kihasználtság indokolja a 
visszaminősítést. Mindenki közös érdeke lenne, hogy a gyerekek az intézmények 
konyháin étkezzenek és ne a drága büfékben. 
 
Dr. Simon Gábor: Emlékezteti Molnár Péter képviselő urat, hogy az elmúlt 2-3 
évben folyamatosan azt nyilatkozta, hogy ez a kialakított rendszer rossz, azt meg kell 
változtatni, ezért úgy gondolja, hogy ennek az előterjesztésnek azokat a javaslatokat 
kellett volna tartalmaznia, hogy mi várható jövőre, két év múlva, 3 év múlva, hogyan 
fog megváltozni az étkeztetési rendszer. A fejlesztésre fordítandó összeg hallatán 
nem tud meghatódni, hiszen a közel 80 konyha esetében ez egyáltalán nem sok, 
szinte semmire sem jó.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. Felkéri Kiss Gábort a Humán 
Főosztály vezetőjét, hogy a felvetésekre válaszoljon. 
 
Kiss Gábor: A gyermekétkeztetés az egész országban nehezen megoldható feladat. 
Több kísérlet volt arra, hogy ezt kiszervezzék, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
nem sikeresen. A városnak meg kell tudnia oldani ezt a feladatot, mert így a 
legnagyobb a biztonság. A legnagyobb gond a konyhák műszaki állapota, okos, 
bölcs döntések kellenek a kevés pénz jó felhasználásához. 
 
 
11. napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. alapító 

okiratában szabályozott, saját tőke 10 %-át 
meghaladó kötelezettségvállalásra vonatkozó 
döntés meghozatalára 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
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--- Dr. Kriza Ákos polgármester visszaveszi az ülés vezetését. --- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: 2009. február 28-ig a parkgondozási, karbantartási, 
portaszolgálati tevékenységet a Miskolci Egészségügyi Központ (MEK) költségvetési 
intézmény saját dolgozóival látta el. Az őrzés-védelmi tevékenységhez külső 
szolgáltatót vett igénybe. 
 
A MEK megszűnésével a tevékenységet ellátó dolgozók munkaviszonya csoportos 
létszámleépítéssel megszüntetésre került. Döntés született a feladat külső 
szolgáltatótól történő igénybevételére. A MISEK Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás 
nélkül vállalkozási szerződést kötött a Kórházszolgálat Műszaki Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel. 
 
A MISEK Nonprofit Kft. közbeszerzési pályázatot írt ki parkgondozási, karbantartási, 
őrzés-védelmi, fizető parkoló üzemeltetési és hulladékkezelési szolgáltatásokra, 
valamint a kapcsolódó biztonságfejlesztési feladatok megvalósítására 2010. 01. 01. - 
2019. 12. 31. időtartamra vonatkozóan. Az eredményhirdetésre 2009. október 15-én 
került sor. A pályázat nyertese a Kórházszolgálat Műszaki Szolgáltató Kft. lett. 
A Goldmann & Siegel Kft. jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz, amely a jogorvoslati kérelmet elutasította, jogsértést nem 
állapított meg. A Goldmann & Siegel Kft. bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság a 
keresetet elutasította, így a szerződés megkötésére vonatkozó döntés nem 
halasztható kötelezettséggé vált. 
 
A MISEK Nonprofit Kft. alapító okirata a Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe 
utalja a Társaság saját tőkéjének 10 %-át meghaladó kötelezettségvállalást.  
 
A Társaság gazdasági, pénzügyi helyzete a közbeszerzési eljárás kiírása óta eltelt 
időszakban jelentősen romlott, jogszabályváltozás következtében lényegesen 
csökkent az OEP finanszírozás összege. 
 
A közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülő szerződés esetén évi 127 millió Ft 
finanszírozási hiánya keletkezik a MISEK Nonprofit Kft-nek, melynek forrása csak a 
tulajdonos által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel biztosítható. A MISEK 
Nonprofit Kft. által elvégzett gazdaságossági számítások alapján megállapítható, 
hogy a tevékenység ellátása legköltségtakarékosabban a Kórházi Gondnokság, mint 
saját szervezeti egység  létrehozásával oldható meg.  
 
A közbeszerzési eljárásban a szerződéskötési kötelezettségtől való elállásra a Kbt. 
99/A. § (1) bekezdése ad lehetőséget, amely előírja, hogy  az ajánlatkérő a nyertes 
szervezettel szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre 
nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt 
a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
Tekintettel az Önkormányzat jelenlegi rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére, valamint 
arra a tényre, hogy az ellátandó feladat költségtakarékosabban is megoldható, a 
határozati javaslat B.) pontjának elfogadását javasolja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés B.) 

alternatíva szerinti elfogadását.  A bizottság kérte a Gazdálkodási Főosztály 
vezetőjét, hogy a főosztály által korábbi alpolgármester kérésére készített, a 
MISEK Kft. kötelezettségvállalására vonatkozó tényleges, kimunkált számítást 
a közgyűlés üléséig a képviselőknek küldje meg, hogy teljes körű tájékoztatást 
kaphassanak a helyzetről. Az ülés előtt ez az anyag kiosztásra került. 

 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
B.) alternatíva szerinti elfogadását.  

 Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés B.) alternatíva szerinti 
elfogadását.  

 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés B.) 
alternatíva szerinti elfogadását.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászóló:  
 
Dr. Kovács László: A KDNP-frakció véleménye teljesen megegyezik a bizottsági 
véleményekkel. A 127 millió Ft a szerződés megkötésével az önkormányzat 
büdzséjét terhelné, hiszen a kórház nem képes ezt kigazdálkodni a jelen 
finanszírozási rendszerben. A törvényi lehetőség az elállásra is arra ösztönözhet, 
hogy elálljon a kórház a szerződéskötéstől. Elképzelhető, hogy ezzel a történetnek 
még nem lesz vége. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
 
12. napirend tárgya:  Javaslat a Búza téri őstermelői, kistermelői piac 

létesítésére 
 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Búza téren a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
kísérleti jelleggel biztosít őstermelőknek értékesítési lehetőséget Kistermelői Napok  
rendezvény és vásár elnevezéssel. Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy 
erre az értékesítési helyre állandó jelleggel szükség van. Az előterjesztés a 
rendezvényterület kistermelői, őstermelői piaccá történő kialakításáról és a 
szükséges engedélyezési eljárás lefolytatásáról szól. A közgyűlés támogatása 
esetén egész évben működő, kizárólag őstermelőknek helyet adó piac 
megvalósításához és üzemeltetéséhez ad megbízást a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. részére. 
 
Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
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Bizottsági vélemények: 
 
 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Pénzügyi 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 hozzászólók:  
 
Dr. Tompa Sándor: Nagyon érdekesnek tartja ezt a témát. A költségvetés 
tárgyalásakor 130 millió forint elkülönítését tapasztalták erre a célra. Az indoklásban 
az volt olvasható, hogy a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
folyamatban van, a kivitelezési munka a szükséges engedélyek beszerzése után 
várhatóan ez év márciusában indul. Húsvét előtt olyan közlemény jelent meg, hogy 
Búza téri Kistermelői Napok kezdődik és egy hónapon keresztül egy rendezvény-
helyszín fog működni. A közlemény arra is kitért, hogy az igény-felmérések után, a 
szükséges engedélyeknek megfelelő piac fog működni tovább. Kérésére 
polgármester úr, majd Perecsenyi Attila úr is bemutatta azt a vázlatot, melyet 
valószínű a főépítész is látott, illetve gazdasági számítást, ami erre vonatkozott. 
Ebből a számításból kiderült, hogy az ideiglenes építmény 25 millió forintba kerül. 
Ezek után ez az előterjesztés teljes meglepetés. Kérdezi, hogy az eddig történtek 
minek a keretében, kinek a hozzájárulásával történtek, nincsenek engedélyek, 
nincsenek szerződések, ehhez képest mi fog megépülni, valami más is fog-e ott 
épülni? Érdekesnek tartja, hogy a határozati javaslat 2. pontja felhatalmazást ad a 
polgármesternek az üzemeltetési szerződés aláírására, holott a piac már működik. A 
piacon lévő kiskereskedők már számtalan módon tiltakoztak, véleményt 
nyilvánítottak ezzel kapcsolatban. Kérdezi, hogy mi lesz a kapcsolat az őstermelői és 
a régi piac között, amelyben tulajdonos a város. Igaz-e az hír, hogy egyetlen célja 
van a városvezetésnek, bedönteni a piacot működtető Miskolc Piac Zrt.-t, 
ellehetetleníteni a tulajdonostársat, az ott üzlethelyiséget bérlőket, kereskedőket. 
Igaz-e, hogy a Holding egyik cége felszámolási eljárást kezdeményezett a Piac Zrt. 
ellen, politikai utasításra. Szeretné tudni, mire fordítódik a betervezett 130 millió 
forint, kinek a zsebébe jutnak ezek a megrendelések, mi a szándék a Miskolc Piac 
Zrt.-vel, mi a szándék a Búza téri piaccal. Összességében az MSZP-frakció nem 
tudja támogatni ezt az előterjesztést, egyúttal kezdeményezik, hogy önálló napirendi 
pontként tárgyaljanak a miskolci Búza téri piac helyzetéről, a probléma megoldására 
tegyen végre javaslatot a városvezetés a nyilvánosság bevonásával. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja képviselő urat, hogy a Miskolci Piac Zrt.- 
vel kapcsolatos problémák tárgyalása nem köthető ehhez a napirendi ponthoz, 
megismétli a napirendi pont címét. Kéri, hogy a további hozzászólásokat erre 
korlátozzák. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Sajnálja, hogy az MSZP-frakció a jó dolgokat nem tudja 
támogatni. Az őstermelői piacra szükség van, a csarnokot nem a városvezetés fogja 
bedönteni, hisz ott már a beruházó jól járt, így nem áll érdekében a működtetés. A 
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lakosság igényli az őstermelői piacot, aminek az elhelyezése a nagy parkolóban 
szerencsésebb lett volna. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Polgármester úr instrukciója, miszerint a létesítésről beszéljenek 
ütötte meg a fülét. Létesítésről itt már nem lehet beszélni, hiszen megvalósult piacról 
van szó. Az a probléma ezzel a piaccal, hogy nem volt megfelelő engedélyezési 
eljárás lefolytatva, nem volt közbeszerzési eljárás lefolytatva. Tudja, hogy ez 
választási ígérete volt a jelenlegi városvezetésnek, a probléma csak az, hogy silány 
minőségben valósult meg, balkáni állapotokat hoz vissza, nem szabályszerűen 
készült, nem tartották be az engedélyezési eljárásokat. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri jelölje meg azt a jogszabályi helyet, amit nem 
tartottak be. Végig szabályszerűen járt el az önkormányzat és a többi minősítést is 
visszautasítja. Dr. Simon Gábornak adja meg a szót. 
 
Dr. Simon Gábor: Nemcsak a kivitelezési minőséget találja silánynak, hanem magát 
az előterjesztést is. Akkor, amikor a költségvetést elfogadta a közgyűlés többsége, 
130 millió forintot különített el az őstermelői piac megépítésére. Ezután a közgyűlés 
nem tárgyalt semmiről, nem volt előterjesztés, nem volt olyan döntés, hogy milyen 
műszaki tartalommal épüljön fel ez az őstermelői piac. Ennek ellenére felépült 
valami, árusítás is folyik. Ezután kiderült, hogy ez nem is őstermelői piac, hanem 
őstermelői napok rendezvény-sorozat és majd most dönt a közgyűlés a piac 
létesítéséről. A képviselőknek a döntést megelőzően információkkal kellene 
rendelkezniük arról, hogy miről is döntenek (milyen műszaki tartalommal kerül 
megépítésre a piac, hány darab asztal kerül elhelyezésre stb.). Ezeket az 
információkat az előterjesztés nem tartalmazza, ezért nevezte azt silánynak. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Eleget fog tenni polgármester úr kérésének, igaz ahhoz 
polgármester úrtól felhatalmazást kell kapjon, hogy a beadott kérelmet kikérje az 
építéshatóságtól. Ha ragaszkodik hozzá polgármester úr a következő közgyűlésre 
részletes anyagot készít. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  Nem értette képviselő urat, hogy milyen jogszabályi 
hely be nem tartására hivatkozik, főleg azok után, hogy kiderült, nem is ismeri az 
anyagot.  
 
Dr. Tompa Sándor: Egyetért abban Nánási-Kocsis képviselő úrral abban, hogy a 
piacon lennie kell olyan résznek, ahol őstermelők árulnak. A vita abban van, hogy 
valami elkezdődött a költségvetési döntés kapcsán hiszen felállítottak valamit, le van 
csavarozva, árusítás folyik a területen. Ezek után a mai nap dönt a közgyűlés arról, 
hogy létesít egy őstermelői piacot, amihez felhatalmazást ad polgármester úrnak az 
engedélyek beszerzéséhez, szerződések kötéséhez. A felhatalmazás tartalmát nem 
tudja a közgyűlés most, ez a legalapvetőbb probléma. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ügyrendi javaslatra Mokrai képviselő úrnak adja meg 
a szót. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Kéri, mivel nem határozatképes jelenleg a közgyűlés, nincs a 
teremben 15 képviselő, ezért polgármester úr rendeljen el szünetet. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Számolás után megállapítja, hogy tanácskozási 
joggal rendelkezik a közgyűlés, mely jelen pillanatban a közgyűlés munkájához elég, 
ezért nem rendel el szünetet. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Röviden ismételten összefoglalja az előterjesztés 
tartalmát. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
 
 
13. napirend tárgya: Beszámoló a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Stratégiában foglalt feladatok 2009-2010. évi 
teljesítéséről és Javaslat a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégia 2011-2012. évi 
cselekvési programjára 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés tájékoztatást kíván nyújtani a 
közgyűlés által 2004-ben elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégiájának 2009-2010. évi cselekvési programjában 
megfogalmazott feladatok megvalósításáról, az elért eredményekről és javaslatot 
tesz a 2011-2012. évekre tervezett cselekvési programra.  
 
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: támogatta az előterjesztés 

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

előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Simon Gábor ügyrendi hozzászólásához adja 
meg a szót. 
 
Dr. Simon Gábor: Napirend előtt szeretett volna jelezni. Kérdezi polgármester úrtól, 
hogy lesz-e szünet a nap folyamán? 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirendi pontok sokaságára tekintettel javasolja, 
hogy ne tartsanak szünetet, folytassák a munkát. A napirend felett a vitát megnyitja. 
 
A vitában hozzászólók:  
 
Bartha György: A választókerületében két területen is működik polgárőrség: 
Berekalján és Kilián-Délen is. Szeretné megtudni, hogy a költségvetésben a 
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közbiztonsági soron tervezett összegből a kérelem beérkezésétől számítva milyen 
időtartamban várható a polgárőr egyesületek támogatása. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy közel 2 milliárd 
forintos kifizetetlen számlahalmazt hagytak hátra, melyek kifizetésére átütemezetten 
szeptemberig kerül sor. A számlák rendezése után lehet szó a polgárőr egyesületek 
támogatásáról. A költségvetés sarokszámait tartani fogja a városvezetés, a 
költségvetésben vállalt kötelezettségeit pedig teljesíteni fogja. Dr. Kiss Jánosnak adja 
meg a szót. 
 
Dr. Kiss János: Ez egy olyan összefoglaló anyag, mely arról szól, hogy milyen 
bűnmegelőzési stratégiája volt a városnak, ennek keretében milyen lépéseket tett, 
illetve a jövőben milyen bűnmegelőzési stratégiát kíván végrehajtani. 
 

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

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Dr. Kovács László képviselőnek adja meg a 
szót. 
 
Dr. Kovács László: Kérdezi, hogy mely térfigyelőkamerákról van szó, mivel a 
lefolytatott területi bejárás során a választókerületét érintően 3 kamera kihelyezéséről 
állapodtak meg, melyeket a napokban sem észlelt. Annak ellenére, hogy az anyag 
szerint a kamerák műszaki átadás-átvétele április hónapban megtörtént. A határozati 
javaslat az egyéni képviselőknek is feladatot ír elő a 4. és a 6. pontban, mellyel nem 
igazán ért egyet. A KDNP-frakció ennek ellenére támogatja az előterjesztést. 
 

--- Dr. Kriza Ákos polgármester visszaveszi az ülés vezetését. --- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Molnár Péternek. 
 
Molnár Péter: Korrektnek tartja az anyagot, számos új, fontos információt tudott meg 
belőle. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja, a Hatósági Főosztály vezetőjének ad 
szót válaszadásra.  
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Bartha György képviselő úr kérdésére válaszolva 
elmondja, hogy május 31-ig kell a polgárőr egyesületeknek az előző évben kapott 
támogatással elszámolniuk. Ezt követően kerülhet sor az újabb együttműködési 
megállapodások, támogatási szerződések megkötésére. Ezek előkészítése 
folyamatban van. A térfigyelőkamerák kihelyezési pontjára közgyűlési döntés van, 
melyet rendőr-szakmai szempontok szerint hoztak. Kéri személyesen 
egyeztessenek, ha ettől mégis eltérő kihelyezést tapasztalt a képviselő úr. Az egyéni 
képviselők számára meghatározott feladatok nem kötelező feladatok, inkább a 
képviselők bevonásáról, együttműködésről szólnak. 
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14. napirend tárgya: Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 
munkájáról 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Dr. Bogyay Ferenc 
kapitányságvezető úrnak, tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendhez.  
 
Dr. Bogyai Ferenc:  A rendőrség 2010. évi munkáját bemutató, januárban elkészült 
szakmai beszámoló rövidített változatát kapták meg a képviselő-testület tagjai. 
Ebben a munkában még nem vett részt, ezért úgy ítéli meg, hogy nincs jogalapja 
bírálni azt. Néhány számadatot ragad ki a beszámolóból, mely a szakmai 
tevékenység jellemzőit leginkább bemutatja. A bűncselekmények száma bár 
emelkedett a 2009. évihez képest, arányában az országos és megyei átlagos 
emelkedés alatt maradt. A bűncselekmények döntő többségét a vagyon elleni 
bűncselekmények tették ki. A nyomozati eredményességi mutató évek óta 52-56 % 
között mozog, a tavalyi 53,6 %-os mutató is 7 %-kal jobb az országos átlagnál. A 
kiemelt bűncselekmények esetében nem ennyire rózsás a mutató, különösen a 
betöréses lopások vonatkozásában. Határozott, alakias, szakszerű, markáns 
intézkedéseket követel a kollégáitól és mellettük az érintettek támadásakor 
maximálisan kiáll, viszont akik ezt nem tudják teljesíteni nem valók a testület 
kötelékébe. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. A bizottság állásfoglalása, hogy a beszámoló alapján kerüljön 
megvizsgálásra a Diósgyőri Rendőrőrs elhelyezése. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az Építési és Városfejlesztési Osztály vezetőjét 
vizsgálja meg, hogy a Diósgyőri Rendőrőrs mely önkormányzati tulajdonú épületben 
kerülhet elhelyezésre, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy milyen 
forrást lehet erre biztosítani. Rendkívül fontos azon hatóságok támogatása, akik az 
önkormányzat munkáját feladatukon keresztül segítik .Megnyitja a napirendi pont 
vitáját. 
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Kovács László: Tisztelettel meghívja kapitány urat, május 25-én az Ady 
Művelődési Házban tartandó közbiztonsági, fészekrakós problémát feszegető 
fórumra. Örömmel tapasztalta, hogy az utóbbi időben egyre több járőröző rendőrt lát 
az utcán nappal és éjszaka is. A Diósgyőri Rendőrőrs elhelyezésével kapcsolatban 
főépítész úrral is már egyeztettek. 
 
Dr. Kiss János: A FIDESZ-frakció nevében köszöni a kiegészítést, illetve a 
színvonalas beszámolót. Örömmel hallotta kapitány úr szavait, hogy a jogi 
gondolkodás erősítése a szándéka a rendőri munkában. 
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Dr. Tompa Sándor: Az MSZP-frakció nevében megköszöni a borsodi, miskolci 
rendőrök munkáját, akikre büszkék lehetnek. Szolidárisak is a rendőrökkel, hiszen 
két tűz között vannak. Fontosnak tartja, hogy a rendőri szakmai munka továbbra is 
szakmai alapon marad az őket érő igazságtalanságok ellenére is. Felveti a Diósgyőri 
Rendőrőrs elhelyezésének problémáját: a város elindította az állami tulajdonban lévő 
erdőfelügyelőségi épület megszerzését. Kérdezi, hol tart ez az ügy. Kovács 
képviselőtársa által felvetett ún. bagolyvárban a rendőrőrs elhelyezéséhez 
szükséges felújítások, átalakítások főépítész úr szerint kb. 150-200 millió forintba 
kerül, ezért javasolja, hogy a diósgyőri  üzletházban üresen álló helyiségekben 
történő elhelyezést vizsgálja meg a város. 
 
Dr. Kiss János: Senki nem mondta, hogy két héten belül rend lesz, ez már a 
szocialisták által feltupírozott szlogen. A korabeli nyilatkozatokban utána nézve 
megtalálható, hogy a mondat úgy hangzott el: azokba a kis településekbe, ahol már 
szinte elviselhetetlen az élet két héten belül rendőri erőket vezényelnek, a rend 
megszilárdítása érdekében. A semmisségi törvény arról szól, hogy a törvényben 
meghatározott esetekben a rendőri tanúvallomások mellett más tényezőket, 
bizonyítékokat is figyelembe kell venni, ez nem jelenti a rendőri vallomások kétségbe 
vonását. 
 
Bartha György: Megköszöni a rendőrség polgárőrséggel közösen végzett munkáját 
Miskolc város és különösen választókerületének területén.  
 
Benczés Miklós: A beszámoló számai valóban azt tükrözik, hogy a rendőrség 
munkája eredményes, de ezentúl az emberi szubjektum oldaláról vizsgálva is 
eredményes a munkájuk. Ezt a fogadóórákon elmondott lakossági vélemények is 
alátámasztják, a lakosság biztonságérzete jelentősen emelkedett. Kéri, hogy a 
jövőben is maradjon meg a fokozott rendőri jelenlét. Hiányosságként veti fel, hogy az 
illegális szemétlerakásra vonatkozóan nem talált a beszámolóban utalást. Külön 
köszöni választókörzetének rendőrőrs parancsnoka munkáját. 
 
Seresné Horváth Zsuzsanna: Elismerését fejezi ki a Diósgyőri Rendőrőrs 
munkájáról. Személyes élményét osztja meg a közgyűléssel, besurranásos betörés 
áldozata lett.  
 
Dr. Simon Gábor: Alapvetően elégedett a rendőrség munkájával, hiszen a 
nehezedő feltételek mellett maximálisan jól próbálják végezni feladatukat, a 
szubjektív biztonságérzet növelése felé helyezték a hangsúlyt. 
 
Benczés Miklós: Egyetért abban Simon képviselő úrral, hogy nehezedtek a 
rendőrség feltételei. Választókörzetében elsősorban a közvilágítás hiánya okoz 
problémát, melynek megoldásában képviselőként is szeretne eljárni. Másik 
megjegyzése, hogy örömmel tapasztalta, hogy Diósgyőrben a morcos rendőrök 
helyett csinos rendőrnők végzik a szolgálatot, szorgalmazza ennek bővítését. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Kérte a rendőrségtől a tetemvári utcák fokozott 
járőröztetését, a fokozott rendőri jelenlétet, ami meg is történt. Köszöni a lakók 
nevében is. 
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Dr. Simon Gábor: Választókörzetében a Győri kapuban is nagyon sok betöréses 
ügy történik, főleg a Réz utca környékén. Kéri, lehetőség szerint a fokozott 
járőrözést. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Megköszöni a Vasgyári Rendőrőrs parancsnokának, 
dolgozóinak munkáját. Jelzi, hogy a Vasgyárban nagyon sok szipós van, lehetőség 
szerint kéri, rájuk is figyeljenek fokozottan oda. 
 
Dr. Zsiga Marcell: A nemzeti ügyek kormánya vállalta azt a feladatot, hogy igyekszik 
a közrendet, közbiztonságot visszaállítani. Ezt elsősorban a rendőri állomány 
számának növelésével kívánta elérni. A jogszabályi környezet változtatása is a 
rendőrök szakmai munkájának erősítését, az emberek biztonsági érzetének javulását 
eredményezheti. 
 
Molnár Péter: Csatlakozik Benczés Miklós megjegyzéséhez. Kívánja, hogy a kiemelt 
rendőri jelenlétet igénylő labdarúgó mérkőzések száma ősztől jelentősen 
növekedjen. Nagyon jónak látja a bűnmegelőzési osztályfőnöki órák tartását, ezt a 
jövőben javasolja tovább növelni, népszerűsíteni.  
 
Jakab Péter: Orbán Viktor 2010. májusában ígérte meg, hogy két hét alatt rendet fog 
tenni az ország nehezebb sorsú vidékein. Ebből a 2010. évi rendőri beszámolóból 
kiderül, hogy nem sikerült, hiszen szinte minden bűncselekmény típus száma nőtt a 
2009. évihez képest. A miskolci rendőrség állománya nagyon fiatal, tapasztalatlan és 
így kell helyt állniuk az ország bűnözés szempontjából legfertőzöttebb területén. A 
technikai felszereltség is nagyon elavult. A térfigyelő kamerákkal csak annyi baj van, 
hogy nincs aki nézze, helyette adminisztrálnia kell a rendőröknek. Mindezek 
figyelembe vételével megköszöni a rendőrség munkáját, hogy a nehéz anyagi és 
személyi feltételek mellett igyekszik megfelelni a követelményeknek, esküjüknek. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Kéri rendőr-kapitány urat, hogy 
válaszoljon a kérdésekre. 
 
Dr. Bogyai Ferenc: Köszöni a biztató szavakat. Az illegális szemétlerakással 
kapcsolatban felveszik a társhatóságokkal a kapcsolatot, megkeresik azokat a 
lehetőségeket, melyekkel hathatósan oldhatják meg a problémát. A lakosság 
tanítása, tájékoztatása, hogy kisebb bűnesetek esetében hogyan kell eljárniuk, mit 
kell csinálniuk nemcsak a rendőrség feladata. A szipósokkal kapcsolatban az Ózdi 
Rendőrkapitányság már kitaposta a jogi utat, így erre is megvan a jogi megoldás. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy július 1-jétől 21 fővel, augusztus 1-jétől 
további 29 fővel emelkedik a miskolci kapitányság rendőri állománya. Az 
ifjúságvédelemhez kapcsolódó tájékoztató osztályfőnöki órákat a jövőben is folytatják 
a kapacitás függvényében. Szóbeli kiegészítésében is hangsúlyozta, hogy a 
betörések száma 2010. évben az előző 5 évhez viszonyítva jelentősen csökkent és 
nem katasztrofálisan magas szám. A magas esetszámot elsősorban a kisebb értékű 
présház, pince feltörések eredményezik a fémhulladék felvásárlási árának 
emelkedése miatt. Ezen a területen a NAV-val fokozottabb együttműködésre 
törekszenek. Igaz, hogy fiatal a rendőri állomány, ugyanakkor rendelkeznek olyan 
tapasztalt vezetőkkel, akik meg tudják tanítani a fiatalokat a megfelelő szakmai 
munkára. 
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15. napirend tárgya: Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság munkájáról 
 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Alföldi Attila tűzoltóparancsnok 
úrnak, tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendhez.  
 
Alföldi Attila: 2010. év az időjárás és a természet elég szeszélyes éve volt, mely 
nagyon sok munkát adott a tűzoltóknak, elsősorban a műszaki mentések terén. 
Megköszöni az önkormányzat, illetve a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, 
hogy 2010. évben munkájukat segítették. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság álláspontjának ismertetését: 
 
Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A vitában hozzászólók:  
 
Dr. Kovács László: Megköszöni a tűzoltók munkáját, mert úgy tapasztalta, hogy ők 
azok, akik mindig minden bajban ott voltak, segítettek. Kéri parancsnok urat, hogy a 
beszámolóban szereplő esetszámok belső tartalmával ismertesse meg. 
 

---Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti tovább.---- 
 
Bartha György: Megköszöni a tűzoltók 2010. évben végzett áldozatos munkáját, 
melyet az árvíz kapcsán is nyújtottak. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Túlzás nélkül mondhatja, hogy emberfeletti munkát végeznek, 
végeztek. Külön megköszöni a tavalyi árvíz során végzett áldozatos, példaértékű 
munkájukat. Örül, hogy a városvezetés is folytatja azt a munkát, amit az előző 
városvezetés végzett. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. Kéri parancsnok urat, reagáljon a 
hozzászólásokra. 
 
Alföldi Attila: Köszöni a dicsérő szavakat az állomány nevében is. A tűzoltók 
esküjüknek megfelelően kívánnak a jövőben is dolgozni. A statisztikai adatok a 
tűzeseteken kívül a tűzesetek utáni tűzvizsgálatokat, a műszaki mentéses adatokat is 
tartalmazza. 
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16. napirend tárgya:  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírja a helyi önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatellátásáról a kötelező éves átfogó értékelést a 149/1997. 
(IX. 10.). Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények 
mentén. Ennek megfelelően tájékoztatást ad az anyag többek között  
 
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátásról, 
- a személyes gondoskodás nyújtó ellátások bemutatásáról, 
- a jegyzői és gyámhivatali hatósági intézkedésekről, 
- a bűnmegelőzési program fő pontjainak bemutatásáról, 
- az önkormányzat és civil szervezetek közötti együttműködésről. 
 
A város gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményei, mind alap-, mind 
szakellátásban egy ún. szociális műhely keretében szorosan együttműködnek, 
közösen egyeztetik a 2007-2013. évi gyermekvédelmi koncepcióban adott évre 
vonatkozó és a jogszabályok változásaiban megfogalmazott új feladatok ellátását. 
 
Az anyag nem rövid, mert a gyermekek sorsának, problémáinak megoldására, 
rendezésére széles körű intézményrendszerünk működik, ezért az éves tennivalók 
és az erről szóló beszámolók is intézményenként kerültek lefektetésre az anyagban. 
Az értékelésből látható, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek erejükön 
felül mindent megtesznek annak érdekében, hogy a városban élő családok, 
gyermekek számára segítséget nyújtsanak a felmerülő problémák megoldásában.   
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 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: A gyermekek helyzetéről szóló beszámoló alapos, a problémák 
felvetésével megpróbál korrekt választ adni. Az önkormányzat gyámhatósága magas 
színvonalon látja el feladatát. Az MSZP-frakció támogatja az előterjesztést. 
 
Dr. Kovács László: Csatlakozik Mokrai képviselőtársai szavaihoz. Egy kidolgozott, 
alapos beszámolót kaptak kézhez. A nemzeti szociálpolitikai koncepció folytán 
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bekövetkező változások ellenére is jó lenne, ha ez a feladat az önkormányzat 
kezében maradna. A KDNP-frakció is támogatja az előterjesztést. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.  
 
 
17. napirend tárgya: Beszámoló a miskolci TISZK-ek helyzetéről, 

jövőjéről  
 
Előterjesztő:  Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az Európai Unió strukturális alapjainak kb. 3 
milliárd 352 millió Ft-os pályázati támogatásával  Miskolc Megyei Jogú Városban  4 
térségi integrált szakképző központot alakítottunk ki.  
 

- Miskolc, Mezőkövesd, Tiszaújváros Önkormányzata 7 középfokú 
szakképzési intézménnyel és a Miskolci Egyetemmel konzorciumot 
szervezve a HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 tananyagfejlesztést és 
szervezeti kialakítást támogató és a HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 
kódszámú  infrastrukturális fejlesztést célzó pályázat segítségével az 
Andrássy Gyula Szakközépiskolában gépészeti szakmákra alapozva, 
kereskedelmi tevékenységgel együtt működő központi képzőhelyet alakított 
ki, amelyet - közhasznú Kft.-ként 2 - jogszabály által előírt - átalakulás után 
jelenleg  Miskolc, Mezőkövesd, Tiszaújváros Szakképzés Szervezési 
Társulása által működtet. A 2008 őszén lezárt projektben 5 év működtetési 
kötelezettséget vállaltunk.  

 
- A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központban 

működtetett Gálffy Ignác TISZK 3 intézmény együttműködési megállapodása 
alapján a már lezárult  szervezeti kialakítást és tananyagfejlesztést szolgáló 
TÁMOP és az infrastruktúrát fejlesztő TIOP projektek alapján szerveződött.  

 
- A Fazola Henrik TISZK 4 intézménye TÁMOP projektjét már lezárta, TIOP 

projektje azonban még befejezés előtt áll.  Itt a beruházás -  a központi 
iskolán (Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola) kívül - az 
Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolában zajlik. 

 
- A Széchenyi István TISZK pályázata infrastrukturális fejlesztés nélkül indult 

el A TÁMOP projekt lezárás előtt áll, a TIOP projekt tartaléklistára került. Itt 
más pályázattal szükséges az infrastrukturális fejlesztést végrehajtani.  

 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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. 
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak ad szót.  
 
A vitában hozzászólók:  
 
Molnár Péter: Megköszöni a Humán Főosztály vezetőjének, valamint az Oktatási 
Osztálynak a nagyon korrekt anyagot. Törvényi előírás kényszerében volt az előző 
városvezetés is: TISZK-ek létrehozására kötelezte az önkormányzatot. Annak idején 
sem a létrehozás ellen tiltakoztak, hanem az eljárás módja ellen. Problémák 
mutatkoznak, elsősorban a demográfiai adatok alakulása miatt. Reméli, hogy a 
közeljövőben olyan szakképzési törvény fogalmazódik meg, mely alapján 
racionálisan újra lehet gondolni a miskolci TISZK-ek működtetését, helyzetét is. 
 
Fedor Vilmos: Az MSZP-frakció támogatja az előterjesztést, mely szakmailag 
megalapozott, szakszerű, tényszerű és tárgyszerű. Kényszerpálya volt a TISZK-ek 
létrehozása, mely belülről mutat problémát. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. 
 
 
18. napirend tárgya:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kisebbségi önkormányzatainak 
működéséről 

 
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény államalkotó tényezőként ismeri el az országban élő nemzeti és 
etnikai kisebbségeket, biztosítja kollektív részvételüket a közéletben. E jogok 
tényleges érvényesítésének biztosítékaként lehetővé teszi, hogy a kisebbségek, mint 
társadalmi szervezetek a választópolgárok közvetlen választása útján országos és 
helyi önkormányzatokat hozzanak létre. 
 
A települési kisebbségi önkormányzatok feladat és hatáskörét a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény határozza meg, alapvető 
feladatuk a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete hatáskörük gyakorlása 
révén. 
Városunkban a 2010. október eleji választást követően, október 18. napján tartott 
alakuló ülésükön  tíz miskolci kisebbségi önkormányzat jött létre. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tíz települési kisebbségi 
önkormányzat között alá-fölérendeltségi viszony nincs, mellérendelten, egymással 
együttműködve kell ellátniuk feladataikat. 
Az előterjesztés részletes tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Városban 
megalakult tíz kisebbségi önkormányzat működéséről. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri az előterjesztést véleményező Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság álláspontjának ismertetését: 
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Bizottsági vélemény: 
 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 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. Bejelenti, hogy a sürgősséggel 
napirendre tűzött előterjesztések tárgyalása következik. 
 
 
1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgáltató alapító 

okiratának módosítására 
 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az Iránytű Szociális Szolgálat pályázatot nyújtott be 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5. 4. 1. „Szociális szolgáltatások 
modernizációja” kiemelt projekt „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer 
kidolgozása” pillér pályázata által meghirdetett szakmai szabályozó dokumentumok 
modellezésére. 
A pályázatot az intézmény Családsegítés szolgáltatás témakörben sikeresen elnyerte. 
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az intézmény számlát tudjon 
szolgáltatni az alábbi tevékenységekről: 
 

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
 Más egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 

 
Ezenkívül az intézmény kérte, hogy a  Bentlakásos, nem kórházi ápolás szakfeladat is 
kerüljön feltüntetésre az alapító okiratában. Az alapító okirat módosítása kiterjed az utolsó 
módosítása óta bekövetkezett jogszabályi változások átvezetésére is. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.   
 
 
2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 
között létrejött „Ellátási Szerződés” 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete között 2007. július 2. napjával ellátási 
szerződés jött létre.  
A Magyar Vöröskereszt megkereséssel élt Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé annak érdekében, hogy a 2007. július 2. napjával megkötött 
ellátási szerződés módosításra kerüljön. Indoklásként előadta, hogy a Megyei 
Szervezet az Önkormányzattól hajléktalan ellátás céljára használatba kapta a 
Miskolc, Baross Gábor u. 13-15. szám alatt lévő, 4826/5. hrsz-ú ingatlant, amelyet 
pályázati pénzből, illetve saját forrásból felújított azzal a céllal, hogy abban nappali 
melegedőt működtessen. Ezzel lehetőség nyílna arra, hogy a most 50 fős túlzsúfolt, 
130-150%-os kihasználtsággal működő melegedő 100 férőhelyesre bővüljön. 
A téli krízis időszakban a melegedő éjszakai megnyitásával 23 női hajléktalan számára 
időszakos éjjeli menedékhelyet is kívánnak működtetni, ezzel is enyhítve a városban a női 
hajléktalanok ellátási problémáját. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Dr. Kovács László: Nem egyértelmű, hogy a tartalmi összefoglalóban szereplő 
adatok milyen összefüggésben vannak a határozati javaslatban szereplő 
létszámadatokkal. 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. Jirkovszkyné Szép Mária 
osztályvezető asszonyt kéri fel a válaszadásra.  
 
Jirkovszkyné Szép Mária: Nem szerepel a tartalmi összefoglalóban a határozati 
javaslat e) pontjában szereplő adat, mivel azt a Vöröskereszt kérte, hogy a jövőben 
megvalósuló feladata is szerepeljen a szerződésben. 
 
 
3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Felső-sori út 

(12218 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtásra 
és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Nagy-Avas Felső-sor út (12218 hrsz.) 
rézsűcsúszása és útleszakadása tárgyában vis maior pályázatot nyújtottunk be a 
helyreállítás költségeinek fedezetére a Belügyminisztériumhoz. 
 
Az útpálya a hóolvadás és a fagyveszély elmúlása után 25 m hosszon 8-10 m 
vastagságban megsuvadt és az alatta lévő partoldal lesüllyedt, ezáltal veszélyeztetve 
az alatta lévő ingatlanokat a fák és a domboldal leszakadásától.  
 
A műszaki szakértő által készített költségbecslés szerint a kiépítendő műszaki 
védelem a partfalomlás esetében mintegy 35.647.000 Ft, ezért az önkormányzatnak 
a pályázat kedvező elbírálása esetben is 10.694.000 Ft saját forrást kell biztosítani.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 

52 



 

 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja. 
 
 
4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Nagyszentbenedeki út 

(46682 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására. 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Nagyszentbenedeki sor út (46682 hrsz.) 
rézsűcsúszása és útleszakadása tárgyában vis maior pályázatot nyújtottunk be a 
helyreállítás költségeinek fedezetére a Belügyminisztériumhoz. 
 
Az útpálya az olvadás és a nagy mennyiségű csapadék után 35 m hosszon 
megsuvadt és az alatta lévő partoldal lesüllyedt, ezáltal veszélyeztetve az alatta lévő 
ingatlanokat, pincéket és a villamos hálózatot.  
 
A helyreállítás költsége 36.813.000 Ft, amelyet vis maior 2011. pályázatra 
benyújtottunk. Az elnyerhető támogatás a kiviteli költség 70 %-a, azaz 24.649.000 Ft, 
önerő 12.164.000 Ft.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.  
 
 
5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a Miskolc, Teleki sor út (43753 hrsz.) 

partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására. 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Teleki sor út (43753 hrsz.) rézsűcsúszása és 
útleszakadása tárgyában vis maior pályázatot nyújtottunk be a helyreállítás 
költségének fedezetére a Belügyminisztériumhoz. 
 
Az útpálya az olvadás és a nagy mennyiségű csapadék után 35 m hosszon 
megsuvadt és az alatta lévő partoldal lesüllyedt, ezáltal veszélyeztetve az alatta lévő 
ingatlanokat, pincéket és a villamos hálózatot.  
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A helyreállítás költsége 21.250.000 Ft, amelyet vis maior 2011. pályázatra 
benyújtottunk. Az elnyerhető támogatás a kiviteli költség 70 %-a, azaz 14.875.000 Ft, 
önerő 6.375.000 Ft.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.  
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.  
 
 
6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a 2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, 

illetve önkormányzati feladatellátás 
felülvizsgálatára. 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Miskolc Holding Zrt., illetve a MIK Zrt. az 
önkormányzattal közösen áttekintette a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai által végzett 
önkormányzati feladatok körét, a feladatellátás gyakorlatát és hatékonyságát, 
melynek eredményét a Miskolc Holding Zrt. igazgatósági határozatokban 
összegezte.  
A tagvállalati feladat racionalizálás több vállalaton átívelve 2011. június 1-jétől 
érintette a MIBERSZOLG Kft-t, melynek szervezetéből a MIK Zrt. szervezetébe 
integrálta az intézményi ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási, felújítási, beruházási 
feladatait és egyben az önkormányzat által rábízott eseti feladatokat, továbbá a 
Miskolc Holding Zrt. munkaszervezetébe illesztette az önkormányzat érdekkörében 
felmerülő műszaki ellenőrzési feladatokat.  
 
Az ingatlanvagyon nyilvántartási, ingatlanforgalmazási és városfejlesztési feladatokat 
pedig a Miskolc Holding szervezetéből a MIK Zrt. szervezetébe visszarendezte.  
A feladatok legrövidebb időn belüli optimalizálása mellett, azok folyamatos és 
zavartalan végrehajtása érdekében szükséges az ezekhez kötődő szerződések 
módosítása is.  
 

--- Dr. Kriza Ákos polgármester az ülés vezetését visszaveszi. --- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Jónak tartja a benyújtott javaslatot, racionalizálási, 
optimalizálási feladatokat fogalmaz meg.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja.  
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7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lillafüredi egykori Zalka Máté laktanya 
ingatlancsoportjának értékesítésére hozott V-
147/43.799/2010. számú határozat módosítására, 
kiegészítésére 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A korábbi közgyűlési döntések eredményeként az 
egykori Zalka Máté laktanya tulajdonjogát az ARAGO Hotels Szállodaipari és 
Szolgáltató Zrt. szerezte meg, fejlesztési kötelezettséggel, mely az adásvételi 
szerződésben is rögzítésre került. 
A tulajdonos felülvizsgálta fejlesztési kötelezettségvállalását, hozzáigazította a piaci 
helyzethez és ennek értelmében az elkészített programot több látványos turisztikai 
elemmel egészítette ki, illetve a vállalt szállodaépítési kötelezettség alól mentességet 
kér. 
Az előterjesztéshez mellékelt projekt megvalósításához, a szerződésben foglaltaktól 
eltérő megvalósítást vállalt, mely részben hosszabb ideig tartó, részben pedig 
kedvezőbb megvalósítást eredményez. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát megnyitja. 
 
Dr. Kovács László: Kérdése, hogy az előző közgyűlésre kiosztott anyaghoz képest 
milyen tartalmi változás történt. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. Megadja a szót Szélyes Domokos 
vezérigazgató úrnak a MIK Zrt. részéről. 
 
Szélyes Domokos: A határozati javaslat tartalmazza a határidőket az egyes 
részfeladatok esetében, a libegő az engedélyezési eljárástól függően fog 
megvalósulni. A beruházás csak pályázati pénzek bevonásával tud megvalósulni, 
ezért is szükséges a sürgősség, hogy a pályázatot be tudják adni. 
 
 
9. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az önkormányzat által elfogadott 

Gazdasági Program stilisztikai javítására. 
 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (7) 
bekezdése alapján a Közgyűlés az önkormányzat 2011-2014. közötti időszakra szóló 
Gazdasági Programját a II-24/22.308/2011. számú határozattal a 2011. március 10. 
napján tartott ülésén elfogadta. 
A Közgyűlésen a vitában elhangzott vélemények, észrevételek figyelembevételével - 
a tartalmi részt nem érintő – stilisztikai javítások a Gazdasági Programban 
átvezetésre kerültek. 
Kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy mindezek figyelembe vételével hozza meg a 
Gazdasági Program közzétételére vonatkozó döntését. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát megnyitja. 
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Dr. Simon Gábor: Úgy tudja, hogy a közzétételhez a közgyűlés már az előző ülésén 
hozzájárult. A Gazdasági Program elég hányattatott sorsot élt meg eddig, számos 
országos napilap, internetes portál tárgyalta a program stilisztikai, helyesírási hibáit, 
közröhej tárgyává téve ezzel Miskolcot. Az előterjesztés szerint a tartalmi részt nem 
érintő változtatásokat végrehajtották és kérik, hogy a közgyűlés a közzétételéhez 
járuljon hozzá. A tartalmi részt érintően is kellett volna módosításokat végrehajtani, 
hiszen ahhoz is volt számtalan javaslat. Felolvassa az előterjesztés címét, mely a 
napirend megnevezése nem felel meg a magyar nyelv helyességének, hiányzik 
belőle az „által” szó. Jobbnak tartaná, ha a közgyűlés erre több időt szánna és 
tartalmilag is felülvizsgálná a gazdasági programot.  
 
Dr. Tompa Sándor: Ismételni tudja Simon Gábor képviselőtársa által elmondottakat. 
Tartalmi kérdésekben továbbra is komoly viták vannak. Ezentúl kéri, hogy a honlapra 
történő kitétel előtt ellenőrizzék a szövegfájlt, mivel oda nem illő adatokat tartalmaz. 
Abszurdnak tartja a közgyűlési anyagok előkészítését. 
 
Dr. Kovács László: Elismeri, hogy igaza van az MSZP-s képviselőtársainak, bár 
ehhez az is hozzátartozik, hogy ezt az apparátust örökölte a jelenlegi vezetés. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Kiegészíti egy mondással: „Ha okos vagy értsd jól!” 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
 
 
10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Miskolci Görög Katolikus 
Exarchátus között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. tv. és a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. 
évi IV. tv. alapján az egyház elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, 
szociális, egészségügyi, sport, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, 
amelyet a törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv számára. 
Az utóbbi években városunkban az egyházak szerepvállalása erősödött az oktatás 
területén, nőtt a velük kapcsolatos társadalmi igény is.  
2011-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli 
Exarchátus, az Egri Főegyházmegye és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet képviselői 
jelezték, hogy szívesen  részt vennének nevelési és oktatási feladatok ellátásában.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzatok 
kötelező feladatai közé tartozik a közoktatás-szolgáltatás megszervezése és 
biztosítása az illetékességi területükön élők részére. E szolgáltatás nyújtása és 
biztosítása nem jelent intézmény-fenntartási kötelezettséget. A helyi önkormányzat 
dönti el, határozza meg, hogy a törvényben előírt feladatait milyen módon teljesíti. A 
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helyi önkormányzat eleget tehet az előírt kötelezettségének nem állami, nem helyi 
intézményfenntartóval kötött megállapodással is.  
 
Abban az esetben, ha az egyházi jogi személy a helyi önkormányzattól vesz át olyan 
ingatlant, amelyben nevelési-oktatási intézmény működik és az ingatlan nem tartozik 
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény hatálya 
alá, az ingatlant és ezzel együtt a nevelési-oktatási intézményt az egyházi jogi 
személynek átadó helyi önkormányzat köteles az átvevő megkeresésére közoktatási 
megállapodást kötni.  
 
Az előterjesztésekben Közoktatási Megállapodások megkötésére teszek javaslatot 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az érintett egyházak között 
közoktatási, nevelési-oktatási feladatok átadása céljából. 
 
Közoktatási Megállapodásban kerülnek rögzítésre: 
 

 az ellátandó nevelési-oktatási feladatok, 
 a gyermekek, tanulók száma,  
 a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai - neveléssel és oktatással 

összefüggő feladatokban való részvétel, 
 az az időszak, melyre a szerződés megköttetik, 
 a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források, valamint az 

ehhez nyújtott kiegészít támogatás összege,  
 a pedagógusok továbbfoglalkoztatásának kérdései, 
 a feladatok ellátását biztosító ingatlan és ingóságok használati jogának 

átadási módja, feltételei, 
 az infrastrukturális fejlesztések feltételei, 
 a Közoktatási Megállapodás felmondásának módja, 
 a szakképző intézmény esetében a TISZK fenntartásában való 

kötelezettség. 
 
A feladat ellátásához az önkormányzat az ingatlan és az ingóságok használati jogát  
térítésmentesen átadja az egyházak részére, azzal a megkötéssel, hogy az 
Ingatlanban a közoktatási feladatellátást a használati jog fennálltáig az egyházak  
végzik, illetve fenntartják. 
 
A vagyontárgyak használati jogának átadása miatt az önkormányzat által felszámított 
ÁFA-t az egyházak – az önkormányzat által kibocsátott számla vagy számlát 
helyettesítő okirat alapján – az önkormányzatnak megfizetik.  
 
A tervezett intézkedéssel kapcsolatban az önkormányzat a jogszabályban előírt 
egyeztetési kötelezettségének eleget tett. Az érintett intézmények dolgozóit, 
diákönkormányzatait, szülői szervezeteit, a szakszervezetet tájékoztatta, 
véleményüket kikérte. A szakképző intézmény esetében a Kamara véleménye is 
rendelkezésünkre áll. A tervezett intézkedést a Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
által kijelölt független tanügy-igazgatási szakértő véleményezte.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést  véleményező bizottságok 
álláspontjainak ismertetését:  
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 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság az 
előterjesztést támogatta. 

 Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: Dr. Nehéz Károly bizottsági 
alelnök bejelenti, hogy a bizottság határozatképtelen volt. 

 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztést támogatta. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. Megadja a szót Dr. 
Simon Gábor ügyrendi javaslatának. 
 
Dr. Simon Gábor: Az SZMSZ vonatkozó rendelkezései értelmében az MSZP-frakció 
rövid, 30 perces tárgyalási szünetet kér az előterjesztés áttekintésére, mivel eddig 
nem volt rá lehetőségük. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Dr. Simon Gábor ügyrendi 
javaslatáról. 
 

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

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a közgyűlés tagjait, hogy ne kiabáljanak be. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztés tegnap este kiszállításra került, lett 
volna lehetőség annak áttekintésére. Pakusza Zoltánnak adja meg a szót. 
 
Pakusza Zoltán: A JOBBIK-frakció támogatja az intézmények egyházi fenntartásba 
adását, ugyanakkor ad-hoc jellegűnek tűnik az előterjesztés, mivel január óta hallani 
lehetett a témáról, de mint oktatási bizottsági tag is csak áprilisban értesült a 
konkrétumokról. Kérdése, hogy az a normatíva-kiegészítés, ami megmarad a 
városnak, mire fog fordítódni. Úgy gondolja, mindenképp az oktatásban kellene 
maradnia. Kéri főosztályvezető urat, hogy a törvényességi háttérről számoljon be, 
hogy azok időben és kellő körben megtörténtek-e. 
 
Fedor Vilmos: Méltatlannak tartja a jelen helyzetet, főleg az érintettek (szülők, 
egyházak) részéről. Ez egy vastag anyag, melyet tegnap késő este kapott meg, mely 
már nem ugyanarról szól, amiről előzőleg. Hiszen előbb tulajdonba adásról volt szó, 
most már teljesen másról. Az egyházak szerepét az oktatásban nem vitatta, vitatja 
senki. Az utóbbi években lényegesen nőtt az önkormányzat tehervállalása a 
közoktatásban, melynek egyre nehezebben tudott megfelelni. Az egyes szakértők 
másképp látták a követendő utat.  Az első ilyen anyag az 1990-es évek végén 
született meg, amikor a város akkori FIDESZ-es alpolgármester asszonya nagyon 
helyesen állt ki amellett, hogy a város közoktatási rendszerét át kell szervezni. A 
politikai ellenállás miatt ez eltolódott, elhalasztódott. A peremkerületi iskolákért az 
integráció idején sem az egyházak, sem a különböző vállalkozások nem jelentkeztek. 
A most tárgyalt anyag lehetőséget teremt az egyházak számára, hogy újabb szeletet 
vágjanak ki a közoktatásból Miskolcon. Úgy hiszi, hogy egy konszenzus is 
kialakulhatott volna, a megfelelő tárgyalás-sorozat lefolytatása után. A Fáy András 
Szakközépiskola átadása kapcsán fenntartásai vannak. Az egyetlen olyan szakképző 
iskolánk, ahol két tannyelvű oktatás folyik, négy felsőfokú képzésre vonatkozóan 
együttműködési megállapodása van a Miskolci Egyetemmel. Kérdés, hogy jól dönt-e 
a közgyűlés, ha átadja ezt az intézményt, illetve meg tud-e felelni azoknak a törvényi 
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előírásoknak az önkormányzat, hogy ezeket a tárgyakat másik önkormányzati 
intézményében oktathatóvá, tanulhatóvá teszi. Erre csak utalás van az anyagban. A 
TISZK-es anyagban olvashatták azt, hogy a Gálffy Ignác TISZK esetében – ide 
tartozik a Fáy is - a legnagyobb problémát a projekt-indikátorok fenntarthatósága 
okozza. Az is a TISZK-es anyagból olvasható ki, hogy a közgazdasági képzés a 
Baross Szakközépiskolában folytatható, amely középiskola nem a Gálffy TISZK-hez 
tartozik, sem az épület, sem a jelenlegi tanári kar nincs felkészülve erre a feladatra. 
Az MSZP-frakció támogatja az egyházak részvételét a közoktatásban, de jobb lett 
volna egy olyan megállapodást előkészíteni, ami mindkét fél számára biztosítja azt, 
hogy tudja mibe fog bele és senki érdeke nem sérül. Az előkészítés során igyekeztek 
minden körülményt figyelembe venni. Örvendetes, hogy a kötelező beiskolázási 
körzet a megállapodásban szerepel. 
 
Molnár Péter: A KDNP-frakció támogatja az előterjesztéseket. Nagy Miskolcon a 
társadalmi igény az egyházi oktatás iránt, melyek 1948-ig jól működtek a városban. A 
városvezetés fogadókész volt a történelmi egyházak igénye iránt. Országosan 
példaértékűek a megállapodások a beiskolázási körzetekkel történő átvétel miatt. Az 
önkormányzathoz ennél több igény érkezett, szakmailag ezen előterjesztések 
támogathatóak. Az önkormányzat minden, törvényben előírt egyeztetési folyamatot 
végrehajtotta, így nincs akadálya annak, hogy a mai közgyűlésen döntés szülessen. 
Az előterjesztés részét képező Közoktatási Megállapodások alaposak, jól 
előkészítettek. Az egyházak oktatási intézményeket kívánnak átvenni, így ebből 
következik, hogy oktatási intézményeket kívánnak működtetni. A Fáyval 
kapcsolatban megjegyzi, hogy a Közoktatási Megállapodás tartalmazza, hogy az 
egyház úgy működteti tovább, hogy az továbbra is a TISZK része marad. Az 
előkészítés során kritika érte, hogy az intézményeket áron alul adja el. Ez az 
anyagból kikerült és az önkormányzat 25 évre adja át működtetésre az 
intézményeket. Összességében nagyon alapos megállapodás körvonalazódik, 
javasolja elfogadásra.  
 
Bartha György: A Közoktatási Megállapodás 5. oldal 20. b) pontja a vagyontárgyak 
átadásának ÁFÁ-járól rendelkezik, erről kér külön, intézményenkénti tájékoztatást. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tételes vagyonleltár készül, ez alapján kerül az ÁFA 
meghatározásra és törvényi időben történő kiszámlázásra. 
 
Földesi Norbert:  Örül, hogy Miskolc megvédte a vagyonát és már nem adásvételről 
van szó. Az előkészítettségét és kiszállítását kritizálja. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Úgy véli, semmilyen hatástanulmány nem támasztja alá az 
előterjesztés szükségességét. Beiratkozási adatokat ismertet meg a képviselő-
testülettel az érintett intézmények vonatkozásában. Márciusban kellett volna a 
vagyonrendelet módosítását tárgyalniuk, áprilisban pedig ezt az előterjesztést. 
Molnár képviselőtársával ellentétben nincs happy-hangulatban. Ennek ellenére 
mindegyik előterjesztésben talált pozitívumot is. Megkérdezi, hogy miért pont azt a 
két intézményt kell átadni, ahol beindult a menza-reform és ennek keretében 25 
millió forintot fordítottak a konyhák felújítására. 
 
Dr. Kovács László: Gondolta, hogy az MSZP-nek lesznek aggályai, bár érzett 
konstruktivitást is a hozzászólásaikban. Felidézi a jelenlegi egyházi intézményekbe 
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történő beiratkozási tülekedést. Összességében a kiérzett konstruktivitás mellett 
ellenségeskedést, egyház-ellenességet is érez. 
 
Dr. Simon Gábor: Méltatlannak tartja az előterjesztés és a bizottsági ülésre szóló 
meghívó postázásának körülményeit. Az elmúlt félévben, mint a Vörösmarty 
Általános Iskolába járó gyerek szülőjét sem kérdezték meg. Véleménye szerint 
minden felekezetnek joga van egy ilyen nagyvárosban általános iskolát 
működtessen. Az Evangélikus Egyház igényét az Istvánffyval kapcsolatban 
akceptálhatónak tartja, míg a katolikus egyház igényét a Vörösmartyval kapcsolatban 
nem. Visszautasítja Kovács képviselő úr azon feltételezését, hogy az MSZP burkolt 
egyház-ellenességet sugall. Emlékeztet arra, hogy a Szent Imre Általános Iskola 
átadása, megalapítása idején az akkori MSZP-frakció valamennyi tagja saját 
pénzéből is támogatta az iskola létrejöttét. 
 
Molnár Péter: Személyes megtámadtatás miatt szeretne szólni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem adja meg a szót személyes megtámadtatás 
jogán. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Folytatja előző hozzászólását. Megérti, hogy az önkormányzat 
nehéz gazdasági helyzetben van. Próbálta higgadtan felhívni az előterjesztésben 
lévő hibákra a figyelmet, ezt nem tartja egyház-ellenességnek. A mostani döntés 
Miskolc 20 évét határozza meg.  
 
Dr. Simon Gábor: Két kérdést vet fel. A jeges osztályok továbbműködtetésére a 
Vörösmarty Iskolában vállalt-e kötelezettséget az egyház, vagy mi fog történni a 
jeges osztályokba járó gyerekekkel.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Biankó csekket állít most ki az önkormányzat, mivel a 
megállapodás szerint egy esetleges felújítás esetén az önkormányzat az önrészt 
biztosítja az egyház részére. Ez bármikor bekövetkezhet a 25 év alatt. Jövőre nézve 
javasolja, hogy polgármester úr az MSZP-frakcióval folytasson konzultációt. 
 
Földesi Norbert: Kérdezi, hogy tud-e most valaki válaszolni a feltett kérdésekre, 
újabb vitát generálva, vagy csak a vita lezárása után kerül erre sor.  
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Túljelentkezés van az egyházi iskolákba, így megvan a 
létjogosultsága az átadásnak. Az átadások kapcsán 300 millió forintot tud az 
önkormányzat más feladatra fordítani. 
 
Seresné Horváth Zsuzsanna: Az egyházi iskolákban az oktatás magas színvonala 
mellett olyan pluszt kapnak a gyerekek, melyet az önkormányzati iskolákban nem 
kapnak meg. Nem kell aggódni a keresztény értékrend megismerése miatt, hisz ez 
olyan pluszt adhat a tanuláshoz, a szilárd erkölcsi alapokhoz, mely a jövőre nézve 
lehet hasznos. 
 
Dr. Simon Gábor: Nem vitatta senki azt, hogy az egyházi oktatás nem jó. A 
képviselő-testületnek közösen azért kell dolgozni, hogy az önkormányzati 
intézményekben is ugyanolyan jó legyen az oktatás. Az aggályok azért 
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fogalmazódtak meg, hogy mi lesz az önkormányzati oktatási rendszerrel, hogyan 
fogják fenntartani. 
 
Molnár Péter: Oktatástörténeti tény, hogy a Vörösmarty Iskola helyén működött egy 
plébániai általános iskola, ami így gyakorlatilag jogutódja annak az általános 
iskolának. A megyében több helyen történnek hasonló lépések, többek között a 
szocialista vezetésű Kazincbarcikán is. A megállapodásokban rögzített garanciák 
biztosítják, hogy az egyházak oktatási funkcióra használják továbbra is ezeket az 
intézményeket. Általános erkölcsi megújulásra van szükség, melyben az egyháznak 
nagyon fontos szerepe van. Jogos a felvetés, hogy a közgyűlés felelőssége, egy jól 
működő önkormányzati intézményrendszert tartson fenn. 
 
Varga Gergő: A baloldaliság nem zárja ki a vallásosságot. Az MSZP-frakció 
problémája alapvetően a megfelelő tárgyalások, egyeztetések hiánya. 
 
Földesi Norbert: Újból megkérdezi, hogy kapnak-e a vita lezárása előtt a 
kérdéseikre választ, vagy nem.  
 
Dr. Kiss János: Mokrai és Simon képviselőtársa is rosszul értelmezi a Közoktatási 
Megállapodás egyik pontját a tulajdonosi hozzájárulásról. Ez nem pénzbeni 
hozzájárulást jelent, hanem az engedélyek beszerzéséhez való hozzájárulást. 
Szóbeli módosító javaslatot tesz erre, a 32. pont egy új bekezdéssel egészüljön ki: 
„Jelen megállapodás vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás kizárólag az 
átalakítás, felújítás engedélyezését jelenti.” Úgy érzi, hogy a szívük mélyén a 
szocialista politikusok is támogatnák az előterjesztést, csak be vannak zárva a saját 
pártjuk politikai csapdájába. Ezért tanácsolja, hogy hallgassanak a szívükre. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Sok minden elhangzott idáig e napirendi pont 
kapcsán. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden iskolában kiértesítésre 
kerültek a szülők az átadással kapcsolatos tájékoztatás időpontjára vonatkozóan, az 
egyház képviselői mindenhol ott voltak, el is hangzott, hogy volt olyan kérdés, amire 
nem tudtak válaszolni. Kéri támogassák az előterjesztést. 
 
Varga Gergő: Nem a hittan órákkal van problémája az MSZP-frakciónak. Nem 
kellően kidolgozott az anyag, buktatókat tartalmaz. A diákok szempontjából is meg 
kell vizsgálni az átadásokat, mivel az első baráti kapcsolatokat szakíthatja szét egy 
ilyen politikai döntés. Nem érti, hogy miért nem vizsgálják meg annak a lehetőségét, 
hogy az alacsony kihasználtsággal működő kollégium átalakítható-e oktatási célra, 
miért kell az önkormányzat jól működő gazdasági középiskoláját átadni. 
 
Dr. Simon Gábor: Nem kapta meg tegnap az előterjesztést, éjszaka folyamán sem 
kapta meg az előterjesztést. Kért egy ebéd szünetet, nem kaptak, kért egy tárgyalási 
szünetet nem kaptak. Azt nyilatkozták, hogy új megállapodások jönnek a közgyűlés 
elé, ezért nem tudnak a szívükre hallgatni, mert nem ismerik az anyagot. Szeretne 
választ kapni a jeges osztályok további sorsára vonatkozóan. Jelzi, hogy 
amennyiben az a válasz, hogy az egyház vállalja ennek további működtetését, akkor 
módosító indítványt fogalmazzanak meg a megállapodásban való rögzítésére. 
 
Dr. Tompa Sándor: Ha úgy érzik, hogy az előterjesztés megfelel az önkormányzati 
esküjükben foglaltaknak, akkor nem érti, hogy miért csak az utolsó pillanatban kapták 
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meg az előterjesztést. Nyilvánvaló, hogy a polgármestert támogató koalíció heteken 
át, részleteiben megismerhette az anyagot, ezért úgy véli, hogy nem lehet 
takargatnivaló és nyugodt szívvel megszavazhatják azt. Az MSZP-frakció Miskolc 
város közoktatásának érdekében kíván szavazni. Az önkormányzati intézményekben 
dolgozó pedagógusok nevében szeretné elmondani, hogy mindegyik pedagógus 
legjobb tudása szerint neveli, tanítja a keze alatt tanuló gyerekeket jó modorra, 
becsületre, tisztességre, Miskolc város szeretetére. Ugyanolyan hivatástudattal, 
gyerekszeretettel dolgoznak az önkormányzati intézményekben dolgozó 
pedagógusok is.  
 
Molnár Péter: Érdekesnek találja a szocialisták előzetes egyeztetéseket hiányoló 
hozzászólásait. Az előző 4 évben a városvezetés nem egyeztetett az ellenzéki 
politikusokkal, akkor is előfordult, hogy reggel kerültek kiosztásra anyagok, illetve a 
reggel felvett napirendi pontokhoz délután lett az anyag kiosztva. Úgy véli nem 
figyelték az előző hozzászólását, amikor elmondta, hogy az önkormányzati 
intézményekben is magas színvonalú oktatás folyik. 
 
Varga Gergő: Nem az oktatás színvonalát vitatják, hanem az előterjesztésekben 
lévő hibákat. Javasolja, hogy kezdjenek új lappal és üljenek le egyeztetni, mert 
elkerülhetik az ilyen jellegű vitákat.  
 
Dr. Zsiga Marcell: A vita meghallgatása után azt szűrte le, hogy bármit is mondtak, 
az iskolák átadása ellen van az MSZP-frakció. Azt tapasztalta, hogy ha valaki az első 
gyermekét egyházi iskolába íratta, a másik gyermekét is odaíratta, sőt baráti körében 
is ezt javasolta. A menza-reformos konyhák a ráfordított költségek ellenére 
nincsenek jó műszaki állapotban, bízik abban, hogy az átadásokkal nemcsak az 
oktatás színvonala marad meg, illetve erősödik, hanem a műszaki avultság is eltűnik 
ezekből az intézményekből. Előterjesztőként indítványozza, hogy a Közoktatási 
Megállapodás 32. pontja egészüljön ki az alábbi bekezdéssel: „Jelen megállapodás 
vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás kizárólag az átalakítás, felújítás, 
fejlesztés engedélyezéséhez való hozzájárulást jelenti.” A Vörösmarty Iskolában 
tartott szülői tájékoztatón érsek úr nagyon lelkesen, szorgalmasan jegyzetelte a 
szülőktől, dolgozóktól érkező javaslatokat, véleményeket. Kifejezetten örült, mikor 
meghallotta, hogy az iskolának van egy nagyon komoly háttérrel rendelkező 
korcsolyás, jeges múltja és ígéretet tett arra, hogy ezt tovább fogják működtetni. 
Változatlanul nagy az igény az egyházi iskolák iránt a lakosság részéről, emellett  az 
egyház vállalja az összes kötelezettséget, ami az iskolára vagy az önkormányzatra 
nehezedik, a pedagógusok, oktatást segítő egyéb dolgozók folytathatják azt a 
munkát, amit eddig is végeztek. 
 
Dr. Kiss János: Mivel alpolgármester úr előterjesztői módosítóként befogadta a 
javaslatát, ezért a saját módosító indítványát visszavonja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően 
összevontan tárgyalt 10. 11. 12. 13. sürgősségi napirendi pontok vitáját lezárja. 
Hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy az előterjesztés jó előkészítettségét támasztja 
alá az is, hogy egyetlen egy kritikus pontot jeleztek, melyet előterjesztői 
módosítóként befogadtak. Felhívja arra a tényre a figyelmet, hogy bár azt 
nyilatkozták az MSZP-frakció tagjai, hogy nem volt módjuk az előterjesztést 
áttanulmányozni, közgyűlés ülésére jelentős késéssel érkeztek, az ovális 
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tárgyalóban valószínűleg tárgyaltak, illetve hozzászólásaik is arról tettek tanúságot, 
hogy ismerik az előterjesztést, tájékozottak a témában. Megadja a szót Kiss Gábor 
főosztályvezetőnek, hogy válaszoljon a kérdésekre. 
 
Kiss Gábor: A város oktatási rendszere nagyon fontos dolog, a legfontosabb dolog 
azonban az arányos szerepvállalás. Jelenleg Miskolcon 15 % alatt van az egyházi 
intézményekben tanuló gyermekek aránya, a javasolt fenntartói jog átadása esetén 
20 % lesz ez az arány, amely még  arányos szerepvállalást jelent. Az előkészületek 
során a területi elhelyezkedést is megvizsgálták. Valamennyi esetben biztosított a 
gyerekek és szülők számára a szabad iskolaválasztás lehetősége egy adott körzeten 
belül. Országos szinten is elismert Miskolc oktatási rendszerének színvonala, 
büszkék lehetnek a saját intézményeikre, pedagógusaikra. Jelen előterjesztés 
kapcsán a szabad választás jogáról van szó, lehetőséget biztosítson az 
önkormányzat a lakosok számára, hogy vallási hovatartozásuknak megfelelően 
szabadon választhassanak iskolát. A jeges osztályokkal kapcsolatban is ez a 
véleménye, meg kell hagyni a szülőknek a választás lehetőségét ebben az esetben 
is. Amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy az egész osztály marad a Vörösmarty 
Iskolában, az egyház vállalja ennek a további működtetését órarenddel, 
támogatással együtt. Amennyiben nem az egyházi iskolát választják a Szabó Lőrinc 
Általános Iskolában lesz lehetőség a sportolás folytatására. Reméli, létrejön egy 
egészséges versenyhelyzet, amely az oktatás színvonalának további emelkedését 
szolgálja. A Közoktatási Megállapodás szakmai tartalma országos szinten is 
körültekintő, alapos. A legfontosabb eleme a beiskolázási körzet vállalása, a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában történő szerepvállalás. Az 
ÁFA az intézmények vagyonának kis részét érinti, melyre a megállapodás 
megszületett. A beruházások esetében a szempontok az önkormányzat érdekeinek 
maximális figyelembe vételével lettek meghatározva és beépítve a Közoktatási 
Megállapodásba. Különös figyelemmel vizsgálták meg a szakképzéses 
problémakört. Külön állásfoglalást kértek a TISZK további működtetésére 
vonatkozóan, illetve a rendkívüli felmondás lehetősége is megfogalmazásra került a 
megállapodásban. A közoktatási törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségek 
dokumentációja valamennyi intézmény esetében teljes körűen rendelkezésre áll. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni főosztályvezető úr részletes tájékoztatását. 
Polgármesterként nagyon fontos számára az az áldozatos feladatvállalás, amit az 
egyházak az oktatás-nevelés terén végeztek a városban az elmúlt évtizedekben. 
 
 
11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére és a Fazekas-
Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
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 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság az 

előterjesztést támogatta. 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztést egyhangúan 

támogatta. 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. 
 
 
12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye 
között Közoktatási Megállapodás megkötésére, 
a Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc 
Általános Iskola és Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és az Avas és környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság az 
előterjesztést egyhangúan támogatta. 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  az előterjesztést egyhangúlag 
támogatta. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  A vitát lezárja. 
 
 
13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 
Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére a Komlótetői Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítására. 

 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
 Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság az 

előterjesztést egyhangúan támogatta. 
 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  az előterjesztést egyhangúlag 

támogatta. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  A vitát lezárja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendjére 
tűzött napirendi pontok tárgyalásával folytatja munkáját. 
 

--- Zárt ülés után --- 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslat értelmében a 8. 
sürgősségi napirend megtárgyalása következik.  
 
8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat 
kiírására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola igazgatója, Harsányi Sándorné nyugdíjazására való tekintettel kérte 
felmentését. Az igazgató asszony közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 
esetén az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében szükséges az 
intézményvezetői beosztás pályázat útján való betöltése.  
 
Jelen előterjesztésben a jogszabályi előírások, illetve a pályázati eljárásban 
betartandó határidők figyelembevételével a magasabb vezetői beosztás 2011. 
október 1. napjától való betöltésére tesz javaslatot.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés feletti vitát megnyitja. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőtársainak adja meg a szót. 
 
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. Kriza Ákos polgármester: Felszólalásra jelentkezett Seresné Horváth 
Zsuzsanna, megadja neki a szót.  
 
Seresné Horváth Zsuzsanna: Két dologgal kapcsolatban szeretne szólni, mely 
közül az egyik a Városgazda Kft.–t érinti, mégpedig a kátyúzásokkal kapcsolatban. 
Tudja, hogy május eleje óta felgyorsultak az események, viszont a Zöld Nyíl miatti 
terelések kapcsán a terelő utak állapota meglehetősen rossz. Kéri, hogy ezek az 
utak prioritást élvezzenek, mind az északi (Szarka-hegy, Andor u.), mind a déli 
(Muhi, Lórántffy, Vasgyári utak) oldalon. A másik hozzászólása egy örömteli 
eseménnyel kapcsolatos, mégpedig a 21-es buszjárattal. Úgy tűnik, hogy sok ember 
kérése meghallgatásra talált és június közepétől néhány járat már érinti a Tiszai 
pályaudvart is. Ez egyelőre napi 5 járatot jelent, mely igazodik a Budapestről, illetve 
Budapestre menő intercity járatokhoz. Köszönetét fejezi ki azoknak, akik ebben 
segítettek. Ez is azt mutatja, hogy a város vezetősége figyelembe veszi a lakosok 
igényeit és lehetőségükhöz mérten igyekszik a lakossági igényeket kielégíteni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő asszonynak a közérdekű 
bejelentését. Tisztelettel kéri a Városgazda Kft. képviselőjét, hogy reflektáljon.  
 
Perecsenyi Attila: A kátyúzás valóban az 5. sebességre kapcsolt, melyet egy 
ütemterv szerint végeznek. Jelezni fogják a Városüzemeltetési Osztály részére, hogy 
ezt az ütemtervet úgy csinálják meg közösen, hogy az kielégítse a lakosság igényeit.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni az igazgató úrnak. Hozzászólásra 
jelentkezett Dr. Tompa Sándor képviselő úr, megadja a szót. 
 
Dr. Tompa Sándor: Egy olyan kérdésre szeretne választ kapni, ami nagyon sokakat 
érint a diósgyőri városrészben. Konkrétan arról van szó, hogy évekkel ezelőtt a 
diósgyőri sportliget egy – a főútvonalhoz közelebb eső – részét értékesítette a MIK 
Zrt. egy projekt cég számára, akik a várossal egyeztetve, szabályozási terv 
lehetőségeit is figyelembe véve egy bevásárló központot terveztek. A projekt cég 
értékesítette a területet a TESCO Áruházlánc számára, akik el is kezdték az építés 
előkészítését. Körülbelül 1 évvel ezelőtt már érvényes építési engedéllyel 
rendelkeztek és viszonylag nagy ütemben hozzáláttak a munkálatoknak. A városi és 
közlekedési hálózathoz illeszkedően az útkapcsolatokat áttervezték, 
összeegyeztették a Zöld Nyíl fejlesztéssel, részben egy lakossági bejelentés 
folyamán környezetvédelmi kifogás érkezett, azt is elhárították – legalábbis, ahogy a 
sajtóból értesültek -, de valami miatt mégis leállt az építkezést. Erről szeretne 
tudomást szerezni, hogy mi ennek az oka.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelt képviselő úr ez egy olyan kérdés, melyet 
hónapok óta jogászok hada próbált felgöngyölíteni. Amiatt a szerződés miatt, 
amelyet Önök kötöttek tartunk itt, hogy még mindig nem sikerült behajtani attól a 
projekt cégtől azt az összeget, amelyet a szerződésre való hivatkozással be kellene 
fizetni a város kasszájába. Az, hogy az a cég, amelyik bevásárló központot szeretne 
építeni nem döntötte el, hogy építenek-e, vagy sem, az az ő privát döntése. Jelenleg 
itt tartunk. Részükről még nem dőlt el, hogy akarnak-e építeni, vagy sem. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Dr. Zsiga Marcellnak. 
  
Dr. Zsiga Marcell: Köszönetet szeretne mondani a Városüzemeltetési Osztálynak és 
a Városgazda Kft. munkatársainak. Az elmúlt héten kérte, hogy a Győri kapuból 
áthelyeződött forgalom az Andor utca környékén elég komoly károkat okozott, melyet 
rendbe is hoztak. Köszöni szépen. Azonban ismételten arra szeretné kérni a 
Városgazdát, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek a Rácz Ádám utcára. Örömmel 
üzeni a Győri kapui lakosoknak, hogy a jövő héten tart egy bejárást és közösen végig 
mennek azokon a zöldövezeti területeken, ahol a tervek szerint az elkövetkezendő 
időszakban nagyon komoly virágosítási és parkosítási folyamatok lesznek. Egy 
egész Miskolcot érintő hírről is szeretne beszámolni. Az elmúlt közgyűlésen ígéretet 
tett arra, hogy a Kulturális Osztály munkatársai képviseltetni fogják a várost a Kassán 
megrendezendő jégkorong világbajnokság idején. Örömmel jelenti be, hogy a 
standon, ahol Miskolc város bemutatkozhat, igen komoly érdeklődést mutattak a 
város iránt, különösen a Barlangfürdő és az Operafesztivál tekintetében, úgyhogy 
reményei szerint ezen nyáron minél több szlovák, vagy lengyel turista fog Miskolcra 
érkezni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a hozzászólását. Dr. 
Nánási-Kocsis Norbertnek adja meg a szót a FIDESZ-frakcióból. 
 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A Szentpéteri kapu Tetemvár alsó során található egy 
zsákutca rész, ezt „Y”-nak szokták nevezni a helyi lakók. Itt egy leszakadással 
fenyegető életveszélyhelyzet áll fenn. Tavaly ettől körülbelül 50 méterre már ez 
megtörtént, ez évben itt is várható, hiszen megrepedt az utca közepe. Az 
önkormányzat megfelelő osztályát már értesítette, mire a válasz az volt, hogy az ez 
évi költségvetés nem tartalmaz erre keretet. Viszont az életveszély elkerülése 
érdekében valamilyen más forrásból muszáj lenne megoldani a helyzetet, míg meg 
nem történik a baj, ami esetleg emberéletet is veszélyeztet, akár ki is olthat. A másik 
az Álmos utca 24. szám alatt található udvarban 10 jogcím nélküli lakás kiürítése van 
tervezve, ahol jogcím nélküli lakók laknak, ennek a kiürítését szeretné szorgalmazni, 
illetve a lakókat megnyugtatni, hogy a helyzet kezd rendeződni. Szeretné a figyelmet 
arra felhívni, hogy vannak olyan MIK-es ingatlanok, ahol a távfűtés be van kötve, és 
évek óta üresen állnak, a fűtés viszont megy bennük, szeretné, ha levennék a fűtést 
–temperált fűtés lenne -, ez jelentős költségmegtakarítást jelenthetne a városnak, 
illetve a MIK-nek. Szeretné felkérni az illetékeseket, hogy a 26-os főút – ez már 
országos hatáskörű út -  szegélyét kellene takarítani, mert erősen lerakódott kosz 
van rajta. Felveti, hogy a Plázánál és a Megyei Kórháznál a gyalogátkelő zöld jelzése 
a gyalogosok részére rendkívül rövid, itt egy fiatal is csak gyors tempóban ér át, egy 
idős ember semmiképp nem ér át a zöld jelzés alatt. Kéri, hogy ezt korrigálják. Sokan 
jelezték számára az Avas Szálló rendkívüli csúnya állapotát, itt egy takarófóliával 
megoldható lenne ideiglenesen, hogy ne ez a kép táruljon a városba látogatók elé. 
Még egy javaslata van a belváros fellendítésére, akár próbajelleggel megoldható 
lenne, hogy szombaton ingyenes legyen a parkolás a nyári időszakban, felmérve azt, 
hogy ezzel milyen bevételkiesés keletkezik, illetve, hogy a kereskedőknél ez a 
negatív szezont mennyire pótolhatná a parkolással ideérkezőknek a 
forgalomnövekedése. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a képviselő úr hozzászólását. A 
feltett kérdések közül egyre tud válaszolni, ami az Avas Szállóval kapcsolatos. Az 
egyszerű fóliatakarást nem engedélyeznek közbiztonsági és balesetbiztonsági 
szempontból. Fel kellene az egészet állványozni, melyet a tulajdonos természetesen 
ezt nem fogja elvégezni, mivel arra sincs pénze, hogy befejezzék. Az elmúlt 
közgyűlésen is jelezte, hogy többirányú tárgyalások is folynak az Avas Szálló 
újjáépítésével kapcsolatosan. Az Örökségvédelmi Hivatalnak a dokumentuma 
megérkezett hozzájuk, valamint a jelenleg építő beruházóhoz, úgyhogy rövid időn 
belül valami kell, hogy történjen a szállóval, és úgy tűnik, hogy pozitív irányba fognak 
elindulni a dolgok. A többi kérdésre a hivatalnak a főosztálya, illetve a megfelelő 
cégek fognak válaszolni. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Varga Gergőnek.  
 
Varga Gergő: Több közérdekű információja van, az első a Szilvás 2. társasházról 
szól. Az elmúlt hónapok eseményei és intézkedéseit hatására a csótányirtás 
megkezdődött, a problémás lakás ki lett takarítva. Úgyhogy kezd rendeződni a 
Szilvás 2-nek a problémája, ami még nem tud rendeződni, az a közös költséggel való 
tartozás illetve a ház eladósodása. Komoly problémát kezd jelenteni az Avason, hogy 
társasházak kezdenek csődközeli helyzetbe jutni (jelenleg 7, 8 ilyenről tudnak), erre 
komplex megoldást kellene kitalálni a városvezetésnek, és képviselőknek közösen, 
hogy meg tudják oldani, hogy ne kelljen a liftet és vizeket kikapcsolni a 
lépcsőházakban. A kátyúkkal kapcsolatban a Városgazda képviselőjéhez szólna, 
hogy ha megoldható lenne, hogy az ütemtervet internetre feltegyék, hogy a lakosok 
is láthassák, hogy körülbelül mikor-hova mennek kátyúzni, úgy az adott körzet 
képviselőjével időben fel tudnák venni a kapcsolatot. Következő téma a térfigyelő 
rendszer az Avason. Kéri, hogy legközelebbi közgyűlésen valóban kerüljön 
megtárgyalásra a korábbi ideiglenes kamerák ismételt üzembeállítása, amely nagy 
mértékben javítaná a közbiztonságot. Következő érdekes közérdekű információja, 
hogy a miskolci születésű Járási László és Horváth Viktor a Csillag születik című 
televíziós műsorban Indigó nevű zenekar néven igen szép eredményeket értek el, és 
ezúton is gratulál nekik. Az utolsó dolog, hogy az avasiaknak még egy kis türelmét 
kéri, napokon belül vége lesz a Miskolci Egyetemi Napok nevű fesztiválnak, ez 
ilyenkor zajjal jár, de már nem sokáig.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr hozzászólását. Mint képviselő 
úr tudja, a szolgáltató cégek behajtásai elkezdődtek, hatalmas kintlévőségük van, 
mint tudja, ezt megörökölték. Ezen foglalatoskodnak, hogy ezen kintlévőségeket 
visszaszerezzék.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Földesi Norbert képviselőnek megadja a szót. 
 
Földesi Norbert: Három témában szeretne szólni, kérdezni és kérni. Az egyik a már 
ősszel felvetődött Testvérvárosok úti rendelőnek a helyzete: a Városgazda és 
Pfliegler Péter alpolgármester úr hatékony segítségével az első problémát 
elhárították, azonban van még ott probléma és szeretné, ha a Városgazdával 
egyeztetett időpontban megmutathatná, hogy miről beszél. A másik a Középszer úti 
probléma. Kihelyezett a közútkezelő olyan táblákat a panelházsor elé, melyek tiltják a 
járdán parkolást, ezt azonban még mindig sokan nem veszik figyelembe, kéri az 
illetékes osztályt, hogy fokozott ellenőrzést tartson ezeken a területeken. A harmadik 
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témája elég kényes, a Középszer 32. szám alatt 3. hónapja nem működik a lift. Itt a 
közös képviselőnél ott volt a lift üzemeltetésére szánt összeg, azonban ő eltűnt több 
hónappal ezelőtt. A 6. emeleten lakik egy súlyosan mozgássérült kisfiú, aki napi 
kezelésre szorul, járnak is a beteghordók minden nap, a családtagok is segítenek, de 
ez nagyon balesetveszélyes és kényelmetlen is. A szolgáltatóval ő már felvette a 
kapcsolatot, ők viszont a korábbi tartozások kiegyenlítéséig (ami kb. 440.000+áfa) 
nem nyúlnak a lifthez. Ebben kéri polgármester, illetve alpolgármester urak 
segítségét, hogy vegyék fel – akár együtt is – a kapcsolatot a szolgáltatóval, ezt a 
problémát oldják meg, hiszen a lakók egyszer már kifizették ezt a pénzt. Sajnos nem 
oda került ahova kellett volna, viszont a probléma így fennáll.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást, érdeklődik, hogy feljelentés 
történt-e már az ügyben.  
 
Földesi Norbert: Természetesen. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kovács Józsefnének adja meg a szót. 
 
Kovács Józsefné: A 34-es buszjárattal kapcsolatban szeretne néhány gondolatot 
szólni. Kapott egy levelet az MVK Zrt.-től, hogy június 16.-ai menetrend-váltással 
elindítanak egy 38-as járatot. Mégpedig az Arany J., Corvin, Görgey, Szabadság 
úton és vissza a Bedegvölgyhöz. Az a kérése lenne, hogy ha ez a járat a Petneházy 
bérháznál menne föl a Görgeyre ill. a Szabadság útra, így 2 kórházat is érintene – 
Semmelweiset és a Szent Ferencet – így ezzel is segítenék a lakosok közlekedését. 
Ebben kéri polgármester úr segítségét, hogy járjon el ez ügyben. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a felvetést, az MVK Zrt. meg fogja 
vizsgálni a lehetőségeket. Dr. Simon Gábornak adja meg a szót. 
 
Dr. Simon Gábor: Az elmúlt közgyűlésen egy összeférhetetlenségi ügyről – 
nevezetesen a polgármesteréről – beszélt, most ismét egy összeférhetetlenségről 
szeretne kérdezni, amely Halász Rózsát a Szocioprodukt Kft. ügyvezető igazgatóját 
érinti. Egyébként megpróbálták megfogadni Kiss János intencióját, hogy 
levelezzenek. Ezért írtak polgármester úrnak egy levelet, melyben megkérdezték, 
hogy nem összeférhetetlen-e Halász Rózsa ügyvezető igazgatói tisztsége az egyéb 
gazdasági érdekeltségeivel. Erre olyan választ kaptak március 22-én, hogy a 
nevezett hölgy nem tulajdonosa, nem vezetője hasonló tevékenységi kört végző 
társaságnak. Itt ők nem nyugodtak meg, képviselőtársa írt egy másik levelet is 
polgármester úrnak, hogy biztos-e ebben. Ebből a válaszlevélből is idéz, miszerint 
elismerte, hogy fennáll az összeférhetetlenség és elrendelte a törvénytelen állapot 
megszüntetését. Efelől érdeklődik, hogy milyen fázisban tart az ügy. Emellett elég 
sok furcsa hír kering a Szocioprodukt Kft. gazdálkodásával kapcsolatban, ezek a 
hírek mind arról szólnak, hogy a munkavállalói létszám csökken. A cég nem, vagy 
csak korlátozottan teljesíti azokat a célokat, amelyeket a közgyűlés elhatározott az 
alapításakor. Kéri a cég gazdasági kivizsgálását, valamint az eredményről 
tájékoztassák a képviselő-testületet. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr felvetését, tájékoztatni fogja a 
válaszokról. Megadja a szót Dr. Tompa Sándornak. 
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Dr. Tompa Sándor: Egy napirendi téma kapcsán szeretne szólni, ami a Búza téri 
őstermelői piacról szólt. Az a kérdése, hogy igaz-e a hír, hogy városvezetői döntés 
nyomán az AVE Kft. felszámolási eljárást kezdeményezett a Miskolci Piac Zrt. ellen? 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja a tisztelt képviselő úrnak, hogy nem 
ügyvezetője az AVE Kft.-nek, tehát a kft. helyett nem dönthet, mivel a város 
kisebbségi tulajdonban van a cégnél, még csak utasításokat sem adhat az 
ügyvezetőnek. Úgyhogy ebben a formában, erre a kérdésre nem a válasz. Szólítja 
Dr. Kovács Lászlót, hogy tegye meg a hozzászólását.  
 
Dr. Kovács László: Először egy technikai dologban szeretne segítséget kérni, hogy 
a képviselőknek biztosítsanak, jelöljenek ki egy helyiséget, melyben lebonyolíthatják 
a lakosokkal, választópolgárokkal a hivatalos megbeszéléseiket, tárgyalásaikat, 
bizottsági üléseket tarthat stb. A másik a városüzemeltetési feladatokhoz 
kapcsolódnak, egy éve volt a hatalmas árvíz Miskolcon, mellyel kapcsolatban három 
kérdés merül fel, melyre még mindig megoldást várnak. A Hegyalja utca 2. szám 
alatti homokozóból tavaly az emberek árvíz idején kiszedték a homokot a zsákok 
feltöltésére, ezt viszont azóta se pótolták, kvázi nincs homok a homokozóban. 
Lillafüreden, ahol a Hámori tóból a Garadna patak átfolyik Felsőhámorba, ott volt az 
egyik legsúlyosabb árvízi probléma. A homokzsákokat az elmúlt hetekben sikerült 
elszállíttatni, de a felújítási munkálatok nem kezdődtek el. Aziránt érdeklődik, hogy 
hol tartanak a pályáztatásban. Az utolsó: a Hegyalja úton a kisvasúti átjáró és a Kő 
ABC között a Közútkezelő Kht. megépíti a vízelvezetést, viszont a Kő ABC és a 
Papírgyár közötti szakaszon a vízelvezetés továbbra is kérdéses. Szeretné, ha 
elkészülne egy ütemezés, hogy az ott lakók is lássák, körülbelül mikorra lesz kész a 
csapadékvíz elvezetése. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, a Városüzemeltetési Osztály 
vezetőjét kéri, válaszoljon. 
 
Rogosz Sándorné: A feltett kérdésekről röviden tudja tájékoztatni a képviselő urat. 
A Hegyalja utcai homokozó feltöltését megrendelik a Városgazda Kft.-nél, ez a 
probléma meg fog oldódni. A lillafüredi vis maior esetek helyreállításánál a 
közbeszerzési eljárás lezárult. Szerződés kötés előtt állnak, tehát a helyreállítási 
munkák a következő hónapban elkezdődnek. A Hegyalja utca vízelvezetésének a 
folytatására nem tud ilyen pozitív választ adni. Sajnos a költségvetés nem tudott 
ebben az évben fedezetet biztosítani rá, reményeit fejezi ki az iránt, hogy ez a jövő 
évben meg fog valósulni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni osztályvezető asszony válaszát. Megadja a 
szót Pakusza Zoltán képviselő úrnak. 
 
Pakusza Zoltán: Három rövidebb kérdése van. Az egyik, hogy a januári közgyűlésen 
Perecessel kapcsolatban a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozóan volt egy 
felszólalása és egy februári válaszlevélben kapott ígéretet arra, hogy lesz egy 
bejárás, és hogy ezt várja, mert értesíteni fogják. Nos, ez nem történt meg, vagy 
éppen csak őt nem értesítették, erre lenne kíváncsi, hogy ha megtörtént milyen 
eredménnyel. Ez azért is fontos, mert egy ároktisztításról lenne szó, akkor 
polgármester úr azt mondta, hogy erre nincs közpénz, ehhez képest a Győri kapuban 
egészen új árok is épült. Tehát azért gondolta, hogy ezt a bejárást mégis meg 
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kellene, hogy tartsák. A másik a Szocioprodukt Kft.-vel kapcsolatos anomáliák hozzá 
is eljutottak, a Jobbik-frakció nevében ő is kéri az erről szóló tájékoztatást. A 
harmadik a 2010 novemberében a közgyűlés tárgyalta a kameráknak a felszerelését 
az Avason, amelyeket 2010. júniusában szereltek fel a közgyűlés megkerülésével, 
mivel akkor még nem döntöttek a témáról. A kérdése arra irányul, hogy meglett-e a 
felelős személy, ki adta ki a megbízást, ez ügyben történtek-e már előrelépések? 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr kérdéseit, és megkéri, hogy a 3. 
kérdésre a Hatósági Főosztály vezetője válaszoljon. A vízelvezető árkoknak a 
felmérésével kapcsolatosan azt tudja válaszolni, hogy készült egy komplex anyag, 
amely a teljes városra vonatkozóan felmérte a vízelvezető árkokat, illetve a 
vízfolyásokat. Ez megtekinthető a Városgazda Kft.-ben, illetve a Polgármesteri 
Kabinetben is. Ütemterv készítését kérte a pénzügyi lehetőségek függvényében, 
azért, hogy a tisztítások a megfelelő időben történjenek meg, még mielőtt egy újabb 
eső elmossa a különböző városrészeket. A Szocioprodukt Kft.-vel kapcsolatos 
kérdését illetőleg, megkeresi a Holding vezetését , hogy vizsgálják meg – ha jól tudja 
a mai nap folyamán volt a 2010-es mérleg elfogadását szabályozó taggyűlés. 
Megkéri főosztályvezető asszonyt, hogy a kamerákkal kapcsolatosan nyilatkozzon.  
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: A térfigyelő kamerával kapcsolatban – ő januártól vette 
át a Közterület-felügyeleti Osztály vezetését – erre azt tudja mondani, hogy az elődje 
felmentésre került, ez lehet a felelősség kérdésére a válasz.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen, de kéri, hogy ettől azért 
részletesebb anyag szülessen. Bazin Gézának adja meg a szót.  
 
Bazin Géza: Két kérdést, illetve kérést szeretne tenni. Szeretné, ha a Közterület és a 
Hatósági Osztály jobban odafigyelne arra, és nyomon követné azt az elfogadott 
rendeletet, mely arról szól, hogy 8 m2/fő lakásonként, ez a minimum elfogadott m2. 
Ezt az alapján kéri, hogy Perecesen az Erdősor, a Debreceni Márton tér, valamint a 
környéken lévő zártkerti ingatlanokban elég sok, nagy létszámú család fordul meg, 
amelyek főleg cigány származásúak. Nehezen tudnak beilleszkedni a normális 
életvitelt élő emberek sorai közé. Ezek a családok nem arról híresek, hogy 1-2 
gyerekkel költöznek be, hanem nagyon sokan 6-8 és még nagyobb számú családok 
foglalják el a 6-8 m2–s kisebb házacskákat. Kéri ennek fokozott ellenőrzését. 
Második kérése/kérdése az lenne, hogy megkérdezné a Városgazda ügyvezető 
igazgatóját, hogy Perecen az út szélének a takarítására, – vagy ahogy mondják, 
sarazásra – mikor fog sor következni, ez már sok helyen megtörtént, itt is időszerű 
lenne. Valamint itt, a közterületek rendjére kicsit jobban odafigyelni, a Debreceni 
Márton tér környékén például nem láttak még közmunkásokat szemét szedés 
céljával. Képviselőtársának jelzi, hogy a korábban említett ároknak a takarítása 2-3 
héten belül 8 millió forint terhére meg fog történni. A szerződéskötés folyamatban 
van.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen képviselő úr hozzászólását, 
tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Hatósági Osztály és a Közterület-felügyelet 
megfeszített munkával dolgozik, sokkal nagyobb tempóban, mint régebben. Ezért 
köszönet illeti őket és amint lehetőség lesz a közterület-felügyelők létszámának 
növelésének pénzügyi forrás biztosítására, abban az esetben a létszámot növelni 

71 



 

fogják, mely hatékonyságnövekedést is jelent. A Városgazda Kft. ügyvezetőjét kéri a 
2. kérdésnek a megválaszolására. 
 
Perecsenyi Attila: A sarazás zajlik a városban, oda fognak érni, ütemterv szerint 
haladnak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni, Varga Gergő képviselőnek megadja a szót.  
 
Varga Gergő: Előző felszólalásakor elfelejtett elmondani néhány dolgot, illetve idő 
szűkében is volt. Polgármester úr említette a kilakoltatásokat, valamint az 
adósságállomány behajtását, legjobb tudomása szerint ez 4-5000 családot fog 
érinteni összességében. Az a kérése lenne, hogy az Iránytű Szociális Szolgálattal 
illetve a Holdinggal közösen olyan tájékoztatást adjanak, hogy hogyan tudják az 
emberek elkerülni azt, hogy kilakoltassák őket. Sokan vannak olyanok, akik tudják, 
hogy baj van, de nem tudják, hogy mit kell tenni. Egy egyszerű tájékoztatásra lenne 
szükség, hogy milyen adósságkezelői programok vannak, hova kell menni, idősek 
számára milyen átmeneti otthonok vannak. Esetleg szükséglakások kialakítása, 
önkormányzati vagy egyházi szinten megoldást találni erre. A közbiztonsággal 
kapcsolatban megköszöni az avasi városőröknek, polgárőröknek és rendőröknek a 
tevékenységét, örülnek, hogy statisztikailag az Avas az egyik legbiztonságosabb 
városrész Miskolcon. Csatlakozásra buzdítja a lakosokat a polgárőrökhöz, így is 
hozzájárulhatnak a közbiztonság hatékonyságához. A fészekrakó üggyel 
kapcsolatban is van előrelépés. Hétfői napon elindult a per, 42 vádlott van ebben az 
ügyben, elég hosszadalmas eljárásnak néznek elébe. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak, természetesen válaszolnak 
a kérdésre, de majd csak írásban. Tájékoztatja a tisztelt közgyűlést, hogy közérdekű 
témában 3 percben lehet felszólalni összesen és egyszer. Mokrai Mihály úrnak adja 
meg a szót. 
 
Dr. Mokrai Mihály: Akkor 3-szor 1 percben elmondja amit szeretne. Az első a 
Szentpéter kapui temető előtt van egy „Üdvözöljük városunkban!” című tábla, amit 
már nem lehet látni a gaztól. Ennek rendbetétele időszerű volna. A másik, hogy 
szeretne csatlakozni frakciójuk nevében Dr. Kovács László képviselőtársának 
javaslatához, melyhez frakcióegyeztetést kér polgármester úrtól mind a négy frakció 
részéről, a helyiség vonatkozásában. A harmadik egy fajsúlyosabb téma. Jó néhány 
hónappal ezelőtt szóba hozta a cementgyár ügyét, ez most is nyugtalanítja, azért, 
mert gyakorlatilag a cementgyár Miskolc negyedik legnagyobb adófizetője, és ez az 
ügy megfeneklett. Kéri polgármester urat, hogy ha kell avatkozzon be a 
tárgyalásokba, vállaljon közvetítő szerepet a felek között, akik már nem is beszélnek 
egymással. Kezdeményezőbb szerepet töltsön be ennek a szakadéknak az 
áthidalásában. Próbálja megmenteni Miskolcon a cementgyártást, kb. 650 ember 
munkahelyét.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Természetesen azt a 
szerepet, amit egy polgármester be kell, hogy töltsön egy ilyen esetben, azt felvállalja 
és meg is teszi, olyannyira, hogy Bécsbe is kiutazott, mert a másik félnek a 
képviselője nem hajlandó betenni a lábát Magyarországra ameddig nem rendeződik 
az ügy. Többször is egyeztetett már mindkét féllel – személyesen, telefonon -, nem 
egyszerű, mert sajnos a tulajdonosokon múlik, hogy milyen döntést hoznak, illetve a 
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feleken, hogy kiegyeznek-e vagy sem. Szerinte is ez egy nagyon fontos dolog, 
hiszen a miskolciak munkahelye a legfontosabb.  Megadja a szót Gazdusné 
Pankucsi Katalinnak. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalinnak: Köszönetet szeretne mondani a Városgazda Kft. 
dolgozóinak, a 67-es  busz Nyárfa utcai buszmegállójánál történő soron kívüli 
aszfaltozáshoz. A tél folyamán olyan nagy gödör alakult ki, hogy a busz nem tudott 
megállni rendesen a megállóban és ezt soron kívül elhárították. Valamint a 
Városüzemeltetési Osztálynak, dolgozóinak, mert a szerződés megkötése után a vis 
maior keretein belül a Vargahegyen több utat rövid időn belül járhatóvá tették. 
Köszöni szépen a lakosok nevében. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a képviselő asszony hozzászólását. 
Ő is kíván tenni egy közérdekű bejelentést, hogy a Selyemréti villamosmegállótól 
indulva hétfőn 12.00 órakor bejárják végig a Zöld Nyíl nyomvonalát. Tisztelettel 
tájékoztatja a közgyűlést, hogy aki úgy gondolja, csatlakozzon. Szerinte a 
politikusoknak is kell látni, hogy mi történik, nekik is szükséges azokat az esetleges 
hibákat látni, ami a Zöld Nyíl építkezés folytán felmerült. Közös felelősségük, hogy 
ezeknek a kijavítását a kivitelezőnél elérjék.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közérdekű bejelentéseket lezárja. 
 
 
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. --- 
 
 
A 2. napirend tárgya:  Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) 

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.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak. 
 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 9 fő 
megalkotta a 18/2011. önkormányzati rendeletét 
a lakások béreltéről szóló 25/2006.(VII.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
A 3. napirend tárgya: Javaslat a helyiségek bérletéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a 
végrehajtásával kapcsolatos határozat meghozatalára 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat és 
egy rendelet megalkotásáról kell döntenie a Közgyűlésnek.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a rendelet elfogadásáról, 
figyelemmel a módosító indítványban foglaltakra is. A rendeletalkotáshoz minősített 
többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 
 

A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 7 fő) 
megalkotta a 19/2011. önkormányzati rendeletét 
a helyiségek bérletéről 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztéshez tartozó 
határozati javaslatot, melyhez módosító indítvány az előterjesztőin kívül nem 
érkezett.  
 

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

IV-97/22.631-1/2011. sz. határozatot: 
 
Tárgy: Helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő feladatok  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a helyiségek 
bérletéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a végrehajtásával 
kapcsolatos határozat meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyiségek bérletéről szóló önkormányzati 
rendelet végrehajtása érdekében a feladatok egységes rendszerben történő 
végrehajtása során az alábbiakat elrendeli:  
 

I.  Övezetenkénti bérleti díjak 
 
2011. május 15-től a pályáztatás során, valamint az ezen időpontot követően kötött 
szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó induló nettó bérleti díjakat a 
következőkben (II. pontban) ismertetett számítási metodika szerint kell megállapítani.  
 
Az I-V. övezetben új típusú szerződéssel rendelkező bérlők esetében – akiknek nincs 
a bérbeadó felé bérleti díj hátrálékuk - 2011. július 1. napjától a szerződés szerinti 
bérleti díjból 30 % kedvezményt biztosít. A csökkentés az egyes bérleti szerződések 
módosításával hatályosulhat. Ezen bérleti díj csökkentés nem vonatkozik a 
pénzintézetekre, egyéb pénzügyi szolgáltatást végzőkre, valamint biztosítókra, 
távközlési szolgáltatókra, szerencsejátékot működtető bérlőkre, illetve használt cikk 
kereskedésre (kivéve a régiség kereskedést és az antikváriumot). 
 
Azon bérlők, akik jelen határozat hatálybalépését megelőzően bérbeadói engedéllyel 
albérletbe adás útján hasznosítják az általuk bérelt helyiséget, a bérleti 
szerződésben biztosított 30 % kedvezményt kötelesek az általuk elszámolt albérleti 
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díjban is érvényesíteni. Amennyiben a díjmérséklés hatására az albérleti díj a bérleti 
díj alá csökkenne, ebben a kivételes esetben a csökkentést legfeljebb a bérleti díj 
összegéig köteles a bérlő végrehajtani. Amennyiben a bérlő – fenti kivételtől 
eltekintve - igazoltan a 30 % kedvezményt nem biztosítja az albérlő felé, úgy a 
bérbeadó által nyújtott kedvezmény részben vagy teljes mértékben megvonásra 
kerülhet. 
 
A garázsok bérleti díja egységesen kerül meghatározásra, és a rendelkezésre álló 
jogi eszközökkel el kell érni, hogy az itt meghatározott bérleti díj legyen irányadó 
minden önkormányzati garázs bérleményre akár olyan áron is, hogy a jelen 
határozatba foglalt díjtételt el nem érő bérleti szerződések jelentős számú 
felmondására kerülhet sor. 
 
A bérleti díjak értékállóságának megőrzése érdekében valamennyi, a bérbeadó felé 
fennálló díj és költség első alkalommal 2012. január 1. napjával évente a mindenkori 
infláció mértékével azonos mértékű emelésére kerüljön sor, melynek időpontja 
minden év január 1. napja. Ezen túlmenően – a 2011. május 15. napját követően 
létrejött új bérleti jogviszonyok esetében kerüljön beépítésre az egyes 
szerződésekbe, hogy - amennyiben a gazdasági környezetben jelentős 
konjunkturális javulás következik be – ennek mérőszáma a kiskereskedelmi forgalom 
volumenindexének 15 %-os növekedése 2010. évhez képest -, úgy a bérbeadó 
jogosult egyszeri, legfeljebb 10 %-os mértékű bérleti díj emelésre.  
 
Tekintettel a bérbeadó által tett jelentős kedvezményekre, a szerződéses fegyelem 
szigorítása érdekében a szerződésből eredő kötelezettségeket nem vagy késve 
teljesítő – különös tekintettel a bérleti díj fizetésére -, illetve nem jogkövető 
magatartást tanúsító bérlők esetében a bérbeadó által kidolgozott szankciórendszer 
szerint a kedvezmények részben vagy teljes mértékben megvonásra kerülhetnek. 
 

II.  Az I-VI. övezetbe tartozó bérlemények díjszámításának módja 
 
1.) A bérbevett alapterület kiszámítása: 

 
AT = F + G x 0,7 + BP x 0,3 + BR x 0,5 + FT x 0,1 + K x 0,4 

 
Jelmagyarázat, és alkalmazott szorzók: 

 
 Alapterület:     AT  
 Főrendeltetésű helyiség:   F szorzó: 1 
 Galéria:     G szorzó: 0,7 
 Bérleményből nyíló pince:   BP szorzó: 0,3 
 Raktár:     BR szorzó: 0,5 
 Földterület:     FT szorzó: 0,1 
 Önálló vitrin, kirakat:   K szorzó: 0,4 

 
2.) A bérleti díj (BD) kiszámítása működő bérlemény esetén: 

 
BD = AT x A x E x (P + Ny + T+1) 
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Jelmagyarázat: 
 

Főutcai elhelyezkedés szerinti alapdíj: „A” 
 1. szakasz ( Bartók B. tér – Déryné utcáig): 26 400 Ft/m2/év 
 2. szakasz ( Déryné utca – Ady út): 39 000 Ft/m2/év 

 
Város egyéb területein az alapdíj: „A” 

 
 II. övezet: I. övezeti díj 70 %-a 
 III. övezet: 27 600 Ft/m2/év 
 IV. övezet: 22 800 Ft/m2/év 
 V. övezet: 15 600 Ft/m2/év 
 VI. övezet: 11 600 Ft/m2/év 
 
Gépkocsi tároló (I-VI. övezet): 6 000 Ft/m2/év  

 
A helyiség elhelyezkedése szerinti módosító tényező: „E” 

 
Csökkentő tényezők és szorzók: 

 Utcai homlokzatról nyíló helyiségek: 1 
 Kapualjból, lépcsőházból, belső udvarból nyíló: 0,6 
 Emeleti, pinceszinti, alagsori 0,4 

 
Támogatott profilhoz illeszkedés: „P”  

 
Kategóriák és módosító tényezők, ha az üzleti profilba eső termékek 
aránya minimum 80%: 
 

I-II. övezetben  
 

Preferált profilok  
 

20 %-os díjkedvezménnyel támogatott profilok – csak az 1. szakaszban 
(P=-0,2) 

 
 Minőségi vendéglátás: étterem, cukrászda, gyors étkeztető, kávéház, 

teázó 
 

10 %-os díjkedvezménnyel támogatott profilok – 1-2. szakaszban (P= -0,1) 
 Kulturális intézmények (színház, filharmónia)  
 Galériák, minőségi antikvitás  
 Könyvesbolt 
 Virágbolt 
 Óra és ékszerboltok  
 Exkluzív ajándéktárgy és lakásfelszerelés kereskedés  
 Játékbolt  

 
Kiemelt 20 %-kal magasabb díjat megfizetni köteles profilok – 1-2. 
szakaszban (P=+0,2) 
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 Pénzintézetek, egyéb pénzügyi szolgáltatás 
 Biztosítók 
 Távközlési szolgáltatók 
 Szerencsejáték 
 Használt cikk kereskedés (kivéve a régiség kereskedést és az 

antikváriumot, amennyiben nem kizárt) 
 Szex ipar (amennyiben nem kizárt) 

 
Kizárt profilok melyekre nem köthetnek szerződést közvetlenül sétáló ó 
helyiségben: 
 Italkimérés 
 Használt cikk kereskedés 
 Szex ipar 

 
III-VI. övezetben (egyéb területek) 

 
Kiemelt, magasabb díjat megfizetni köteles profilok 
 Használt cikk kereskedés (kivéve a régiség kereskedést) 
 Szerencsejáték 
 Szex ipar 

 
Övezetenkénti profil tényező: 
 III. övezet: P=+0,2 
 IV. övezet: P=+0,2 
 V. övezet: P=+0,1 
 VI. övezet: P=0 

 
Meghosszabbított nyitvatartás kedvezménye „NY”: 
(csak I-II. övezetben alkalmazandó, kivéve a vendéglátóipari 
tevékenységet) 

 
Kategóriák és módosító tényezők 
 Nem vállalja: 0 
 Hétköznap legalább 9-18,  

szombaton és vasárnap legalább 9-13 óráig  
tartó nyitva tartás teljesítése esetén: - 0,15  
 

NAGY ALAPTERÜLET UTÁNI KEDVEZMÉNY „T” 
 
A helyiség teljes alapterületét figyelembe véve adható kedvezmény: 
 200 – 300 m2 között 5 % kedvezmény (T=-0,05) 
 300 – 400 m2 között 10 % kedvezmény (T=-0,10) 
 400 m2 felett 15 % kedvezmény (T=-0,15) 

 
A kedvezmények össz értéke nem haladhatja meg I-II. övezetben a 35 %-ot, III-VI. 
övezetben az 50 %-ot |P+Ny+T|≤ 0,35, illetve |P+Ny+T| ≤ 0,5. 
 

EGYÉB 
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1. Az üresen állás ideje és sikertelen pályázat függvényében a bérbeadónak 
lehetősége van a fentiek alapján megállapított induló nettó bérleti díj 
csökkentésre - belvárosban (I-II. övezet) legfeljebb 30 %, egyéb területen (III-
VI. övezet) legfeljebb 50 % mértékig. 

 
2. Stratégiailag fontos bérlő betelepítése esetén a bérbeadónak lehetősége van 

az induló nettó bérleti díj csökkentésre – max. 20 % mértékig, legfeljebb 5 
éves időtartamra. 

 
3. A bérbeadó jogosult saját hatáskörben 5 évente legfeljebb 3 havi bérleti 

díjnak megfelelő összegű kedvezményt adni. 
 

4. Ha bérlő előzetes bérbeadói hozzájárulás alapján, a helyiség értékét 
jelentősen növelő, egyébként bérbeadóra tartozó munkát kíván a helyiség 
vonatkozásában elvégezni, a bérbeadó a bérlő költségeinek legfeljebb 50 %-
át a (5) bekezdésben foglalt módon egészben vagy részben megtérítheti. Ilyen 
megtérítésre megállapodás hiányában a bérbeadó nem köteles. 

 
5. A bérlő az 4. pontban foglalt feltételek fennállása esetén a megállapodásban 

rögzített időtartam alatt a havonta esedékes bérleti díj megállapodásban 
foglalt mértékének megfelelő összegéig, de legfeljebb a havi bérleti díj 50 %-
ának megfelelő mértékig bérbeszámításra válik jogosulttá. A bérlő a 
bérbeszámítás időtartama alatt is a teljes havi bérleti díj után köteles az Áfa 
összeget megfizetni. 

 
III. Szerződéskötések és pályázatok feltételei 

 
 A pályázatok meghívásos, vagy nyílt pályázati eljárásban folytathatók le. 
 Az ajánlati ár nem lehet alacsonyabb, mint az érvényes díjtábla szerint 

kiszámolt, a bérleményre vonatkozó díjtétel. 
 Csak olyan pályázó pályázhat és köthet szerződést, aki:  

o nincs kizárva a pályázók köréből, 
o vállalja az önkormányzat érvényben lévő szabályozása szerinti új 

szerződési elvek és feltételek szerinti szerződéskötést,  
o vállalja a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 4 havi bérleti 

díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vagy a bérleti szerződésben 
foglalt fizetési kötelezettségek teljesítését ugyanilyen mértékű 
bankgaranciával biztosítja.  

 
Az I-II. övezetben azon bérlők esetében, akik legalább 5 éve fennálló bérleti 
jogviszonyuk alatt rendszeresen, határidőre szerződéses kötelezettségeiknek 
maradéktalanul eleget tettek az óvadék/bankgarancia mértéke 2 havi bérleti díjnak 
megfelelő összeg. 
 

IV: A bérbeadói hozzájárulás kiadásához szükséges feltételek 
 

A helyiségbérleti szerződések egységesítése érdekében a jelen határozatban 
foglalt díjszámítási mód, illetve a módosító tényezők alkalmazására az alábbiak 
szerint utasítja a MIK Zrt-t a bérbeadói hozzájárulások kiadásakor: 
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 A bérlő rendelkezzen az önkormányzat legújabb szabályozása 
szerinti és díjbesorolású szerződésével. 

 Régi típusú szerződések esetében a bérlő kösse meg a legújabb 
szabályozás szerinti és díjbesorolású szerződést.  

 A bérlő jogosult profilváltásra, albérletbe adásra, illetve a bérlemény 
átadására harmadik személy számára, ha az érvényes rendeletek és 
határozatok szerinti szerződéskötés biztosított a változás után, illetve ha 
az új partner és a tervezett profil megfelel az önkormányzat vonatkozó 
rendelkezéseinek, és a bérlő megfizette a bérbeadó felé a bérleti jog 
megszerzési alapdíjat, vagy az átruházáskori egyszeri hozzájárulási díjat. 

 
Felelős:       polgármester 
Végrehajtásért felelős:    MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  szerződésmódosításokra: 

2011. június 30. 
 
V. A Közgyűlés a helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő 

feladatokról hozott VI-156/31.921/2009. sz., az V-143/43.795/2010. sz. és 
a VI-170/43.998/2010. sz. határozatait hatályon kívül helyezi 2011. május 
18. napjával.  

 
Felelős:      polgármester 
Határidő:     2011. május 18. 

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

fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és a fizetésének 
szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
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.  
Kéri szavazzanak. 
 

A közgyűlés 16 igen, 5 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
megalkotta a 20/2011. önkormányzati rendeletét 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
összegének megállapításáról és a fizetésének 
szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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Az 5. napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri Ady Kulturális és Szabadidő 
Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház átalakítására, 
az átalakító okiratok jóváhagyására, a Miskolci 
Kulturális Központ létrehozására és az alapító okirat 
jóváhagyására  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadásáról az előterjesztői módosító indítvány figyelembe 
vételével. 
 

A közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a 

 
IV-98/22.632/2011. sz. határozatot: 
 
Tárgy:  Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és az Ifjúsági 

és Szabadidő Ház átalakítása, az átalakító okiratok jóváhagyása, a 
Miskolci Kulturális Központ létrehozása és alapító okiratának 
jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Diósgyőri Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház 
átalakítására, az átalakító okiratok jóváhagyására, a Miskolci Kulturális 
Központ létrehozására és alapító okiratának jóváhagyására” című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Diósgyőri Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő Központot, valamint az Ifjúsági és Szabadidő Házat, 
mint két önállóan gazdálkodó és működő költségvetési intézményt 2011. 
június 30. napjával átalakítja és egyetemes jogutódjaként létrehozza a 
Miskolci Kulturális Központot mint önállóan gazdálkodó és működő 
költségvetési intézményt 2011. július 1. nappal, 3531 Miskolc Győri kapu 
27/a. szám alatti székhellyel. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály 

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      2011. június 30. 

 
2. A Közgyűlés a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ és 

az Ifjúsági és Szabadidő Ház „Átalakító Okiratát” valamint a Miskolci 
Kulturális Központ Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály  
Határidő:      azonnal 
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átalakító okiratok és az 

alapító okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásba vételi intézkedések 
megtételére a Magyar Államkincstár részére. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály  
Határidő:      2011.május 20. 
 

4. A Közgyűlés elrendeli pályázat kiírását a Miskolci Kulturális Központ 
magasabb vezetői álláshelyére, igazgatói beosztás ellátására.  

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály  
Határidő:      2011. szeptemberi Közgyűlés 

 
5. A Közgyűlés elrendeli a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő 

Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház - 2011. évi engedélyezett 54 fő 
létszámkeretéből 2 fő - 1 fő egyéb dolgozói (pénzügyi) és 1 fő szakdolgozói - 
létszámcsökkentést 2011. július 1. napjától. 
A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ engedélyezett létszámkeretét 
2011. július 1. napjától 52 főben határozza meg, ebből szakdolgozó 18 fő és 
egyéb dolgozó 34 fő.  

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály  

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2011. július 1., illetve 2011. szeptember 30. a 

létszámadatok átvezetése a költségvetési rendeletben 
 

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közművelődési 
intézményeket érintő változásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé 
jelentse be. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:     Kulturális Osztály  
Határidő:      2011. július 1. 
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A 6. napirend tárgya: Javaslat a Városi Pedagógiai Intézet Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézetbe történő beolvadására, a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a 
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 
alapító okiratának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadásáról az előterjesztői módosító indítvány figyelembe 
vételével. 
 

A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  

 
IV-99/22.542-4/2011. sz. határozatot: 

 
 

Tárgy:  A Városi Pedagógiai Intézetnek a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe történő beolvadása, a Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a 
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának 
módosítása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat a Városi 
Pedagógiai Intézetnek a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézetbe történő beolvadására, a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai 
Intézet alapító okiratának módosítására” szóló előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Diósgyőri Gimnázium 

szakmai szolgáltató intézményegységének, a Városi Pedagógiai Intézetnek 
2011. augusztus 31. napjával történő kiválását a Miskolci Nevelési, Logopédiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe történő beolvadásával, a szak- és 
szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok egymásra épülése és 
összehangolt végzése érdekében. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
 
2.) A Közgyűlés engedélyezi a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet névváltozását 2011. augusztus 31. napjával Miskolci 
Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
névre. 
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Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
 
3.) A Közgyűlés engedélyezi a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 

névváltozását 2011. augusztus 31. napjával Diósgyőri Gimnázium névre. 
 

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
 
4.) A Közgyűlés a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és 

Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával - név, telephely, alaptevékenység, intézmény típusa, szakágazat 
megnevezése és besorolása tekintetében - az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Az Alapító Okiratból törli: 
 
- Az I.. fejezet „Az intézmény telephelyei” részből decentrum: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 7. 
- Az I. fejezet „Az intézmény típusa” részből az összetett szakszolgálati 
intézmény szöveget, 
- valamennyi lábjegyzetet. 

 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- Az I. fejezet „Az intézmény neve”: Miskolci Nevelési, Logopédiai, 

Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
- Az I. fejezet „Az intézmény telephelyei” részt szakmai szolgáltatás: 3527 

Miskolc, Éder Gy. u. 1. 
- Az I. fejezet „Az intézmény típusa” szövegrészt a többcélú, közös 

igazgatású közoktatási intézmény, 
- Az I. fejezet „Az intézményegységei” részt a szakmai szolgáltató, 
- A II. fejezet „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 

szakfeladat szerinti besorolásában az 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység” 
részt a - 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások”szöveggel, 

- A III. fejezet „Az intézmény alaptevékenysége” részt a 
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 

A pedagógiai értékelés ellátása 
A szaktanácsadás szervezése 
A pedagógiai tájékoztatás 
Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása 
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése 
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és 
összehangolása 
Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat 

- Ifjúságvédelem és bűnmegelőzés 
- Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás  
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- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenysége  
Környezeti Nevelési Központ 
Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum 
Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” szöveggel. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Közoktatási Osztály 
Határidő:     2011. augusztus 31. 

 
 
5.) A Közgyűlés a Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítását név, 

telephely, intézménytípus, alap- és kiegészítő tevékenység, feladatellátást 
szolgáló vagyon tekintetében az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- Az intézmény nevéből az „és Városi Pedagógiai Intézet”, 
- Az intézmény székhelye, telephelyei részből a „3527 Miskolc, Éder Gy. u. 
1.”, 
- Az intézmény típusa részből a „többcélú, közös igazgatású közoktatási 

intézmény, amelynek intézményegységei”, továbbá az „és pedagógiai 
szakmai szolgáltató intézmény” szövegrészt, 

- Alaptevékenységéből a 
„856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

 A pedagógiai értékelés ellátása 
 A szaktanácsadás szervezése 
 A pedagógiai tájékoztatás 
 Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása 
 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, 

szervezése 
 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és 

összehangolása 
 Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat” 

 
- az Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységéből a 
 „Környezeti Nevelési Központ 
 Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum 
 Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” , 

 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „2555/1. hrsz.-on 

lévő 242 m2 területű épület” szöveget. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
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6.) A Közgyűlés döntése alapján az érintett intézmények vezetője köteles intézménye 
alapító okirata módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – 
a Közoktatási Információs Rendszer számára bejelenteni. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   az érintett intézmény vezetője 
Határidő:    a közgyűlési döntést követő 15 napon belül 

 
7.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Diósgyőri Gimnázium, valamint a 

Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
átalakító okiratának aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
vételhez történő megküldésére. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
A 7. napirend tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata 2. mellékletének 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 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a 

 
 

IV-100/22.310-1/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. mellékletének 
- a Hivatal egyes szervezeti egységeinek (főosztályainak) engedélyezett létszáma - 
módosítását 2011. június 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 
" 
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 Szervezeti egység Engedélyezett 
étszám 

1. Jegyző, aljegyző 2 

2. Polgármesteri Kabinet 59 

3. Jegyzői Kabinet 124 

4. Gazdálkodási Főosztály 116 

5. Humán Főosztály 90 

6. Hatósági Főosztály 170 

Összesen: 561 

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

 
 
A 8. napirend tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítására 
 
Dr. Kriza Ákos: 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 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a 

 
IV-101/22.309-1/2011. sz. határozatot: 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartási szakfeladatok rendjéről 
szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján az alábbiak szerint jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 

1.1. Az alapító okirat 3. pontját (telephelyek) kiegészíti a következőkkel: 
 

3530 Miskolc, Széchenyi u. 12. 
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Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 

 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 
8 napon belül. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 
mellékletét képezi. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
 
A 9. napirend tárgya: Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

intézményi étkeztetés átszervezésére 
 
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 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a 

 
IV-102/22.637/2011. sz. határozatot: 

 
Tárgy: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 

átszervezése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekétkeztetés intézményi 

ellátás átszervezésével 2011. szeptember 1. napjától – az alábbiakban 
felsorolt intézményeknél - napjától egyetért úgy, hogy a  

 
 Belvárosi Óvoda gyermekeit a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 

Iskola, 
 József úti Óvoda gyermekeit a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 

Szakközépiskola, 
 Szinva-Népketi Óvoda gyermekeit a Petőfi Sándor Középiskolai 

Fiúkollégium, 
 Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Gagarin u. tagóvoda 

gyermekeit a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, 
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 Szilágyi D. Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola tanulóit 
a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium, 

 Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulóit a Központi Leánykollégium, 

 Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola tanulóit a Diósgyőr-
Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium látja el. 

 
Felelős:  Dr. Kriza Ákos polgármester  
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály 
 MIBERSZOLG Kft. 
Határidő:  2011. szeptember 1. 
 

2. A Közgyűlés az önkormányzat fenntartásában működő főző- és tálaló konyhák 
műszaki állapotának és tárgyi eszközeinek felülvizsgálata során a 
megállapított hiányosságok figyelembe vételével elrendeli a 2012. évi 
költségvetési koncepció összeállításánál 20 millió Ft összegű eszközfejlesztés 
tervezését a 3. sz. mellékletben megjelölt intézmények részére. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2011. november 30. költségvetési koncepció 

készítésének időpontja  
 

 
 
A 10. napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. alapító okiratában 

szabályozott, saját tőke 10 %-át meghaladó 
kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés 
meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazni, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. A 
határozati javaslat 2 változatot „A” és „B” verziót tartalmaz. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat „A” verzió 
elfogadásáról. 

 
A közgyűlés 0 igen, 17 nem szavazattal, 7 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) a 
határozati javaslat „A” verzióját elutasította. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat „B” verzió elfogadásáról. 

 
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) a 
határozati javaslat „B” verzióját elfogadta és 
meghozta a 
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IV-103/22.638/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy:  MISEK Nonprofit Kft. alapító okiratában szabályozott, saját tőke 10 %-
át meghaladó kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Nonprofit 
Kft. alapító okiratában szabályozott, saját tőke 10 %-át meghaladó 
kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a MISEK 
Nonprofit Kft. a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Kórházszolgálat Műszaki 
Szolgáltató Kft-vel a szerződést megkösse a közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetésében rögzített feltételekkel. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredményhirdetését követően, a 43/1999. (III.3.) sz. Korm. rendelet 
módosításának hatályba lépésével (232/2009. (X.16) sz. Korm. rendelet)az OEP 
finanszírozás összege jelentősen csökkent, amely a MISEK Nonprofit Kft. 
gazdálkodási helyzetében lényeges romlást idézett elő. A szerződéskötési 
kötelezettségtől való elállást a Kbt. 99/A §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák 
meg, mely szerint az ajánlatkérő a nyertes szervezettel szemben csak abban az 
esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, 
ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     2011. május 31. 
 
 
 

A 12. napirend tárgya: Javaslat a Búza téri őstermelői, kistermelői piac 
létesítésére 

 
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 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a 
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IV-104/22.639/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy: Őstermelői, kistermelői piac létesítése a Búza téren 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Búza téri őstermelői, 
kistermelői piac létesítésére” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 

 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Búza téren állandó őstermelői, 
kistermelői piac létesítéséről dönt: A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-t az állandó piac 
kialakításához, működtetéséhez szükséges intézkedések megtételére, a 
jogszabályi előírások szerinti eljárások lefolytatására, hatósági engedélyek 
megszerzésére, szerződések aláírására.  

 
2. A Közgyűlés az őstermelői, kistermelői piac üzemeltetésével a Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére. 

 
Felelős:      polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
Határidő:      2011. május 20. 

 
 
A 13. napirend tárgya: Beszámoló a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Stratégiában foglalt feladatok 2009-2010. évi 
teljesítéséről és Javaslat a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégia 2011-2012. évi cselekvési 
programjára 

 
 

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, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-105/22.640/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy:  Beszámoló a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt 
feladatok 2009-2010. évi teljesítéséről és a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégia 2011-2012. évi cselekvési programjának 
jóváhagyása  

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Közbiztonsági 
és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2009-2010. évi teljesítéséről és 
javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2011-2012. évi cselekvési 
programjára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Stratégiában foglalt feladatok 2009-2010. évi teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:    azonnal 

 
2. A Közgyűlés a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2011-2012. évi 

cselekvési programját jóváhagyja. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Stratégia 2011-2012. évi cselekvési programjának teljesítéséről a 
Közgyűlésnek számoljon be. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Főosztály 
Határidő:    2013. márciusi közgyűlés 

 
 
A 14. napirend tárgya: Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság munkájáról 

 
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 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-106/22.641/2011. sz. határozatot: 
 

Tárgy: Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 
2010. évi munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

Felelős:    polgármester 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 
 
 
A 15. napirend tárgya: Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság munkájáról 
 

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 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  

 
IV-107/22.642/2011. sz. határozatot: 

 
Tárgy: Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi 

munkájáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:    polgármester  
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 
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A 16. napirend tárgya: Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
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 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a 

 

IV-108/22.643/2011. sz. határozatot: 

 

Tárgy:  Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

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

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
A 17. napirend tárgya: Beszámoló a miskolci TISZK-ek helyzetéről, jövőjéről 

 
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, 1 nem szavazattal, 0  
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-109/22.644/2011. sz. határozatot: 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolci TISZK-ek helyzetéről és jövőjéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Miskolci 
TISZK-ek helyzetéről, jövőjéről” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Térségi Integrált Szakképző 
Központok helyzetéről és jövőjéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

 
A 18. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kisebbségi önkormányzatainak 
működéséről 

 
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 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  

 
IV-110/22.645/2011. sz. határozatot: 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kisebbségi 

önkormányzatainak működéséről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kisebbségi önkormányzatainak működéséről” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat és az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségi előterjesztésekről történő szavazások 
következnek. 

 
Az 1. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Iránytű Szociális Szolgáltató 

alapító okiratának módosítására 
 
 
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, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-111/22.648/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy: Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Iránytű Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Közgyűlés az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítását 
2011. május 12. napjától az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- A 2./ pont „Jogszabályban meghatározott közfeladata” részből: 
„közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget. 
 
- A 2./pont „Működési köre” részből: „az alapító okirat 7. pontjában 
meghatározottak szerint” szöveget. 
 
- A 3./ pontból „Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó 
feladatok megjelölése:” és „Az Szt. 57.§. (4) bekezdése szerint 
Alapszolgáltatási központ szervezeti formán belül ellátja” szöveget. 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- A „3./ Az intézmény Szt., szerinti besorolása, típusa” címet „3./ Az 
intézmény szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége, Szt., szerinti 
besorolása, típusa” címre 
 
- A „7./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége” címet „7./ Az intézmény 
vállalkozási tevékenysége” címre  
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Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- A bevezető részt: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” 
szöveggel. 
 
- A 3./ pontot „89044 Közfoglalkoztatás 

890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás) 
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)”  
„Ténylegesen végzett egyéb tevékenység 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki 
tevékenység” szöveggel 

 
- A 7./ pontot „871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
A vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa: 15%.” 
szöveggel 

 
2. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály  
Határidő:  azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8   

napon belül 
 
 
A 2. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 
között létrejött „Ellátási Szerződés” 
módosítására 

 
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, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-112/22.649/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete között létrejött „Ellátási 
Szerződés” módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete között létrejött „Ellátási Szerződés” módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Önkormányzat és a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete között 2007. július 2. 
napján megkötött „Ellátási Szerződés” 2/b., 2/e. és 2.g. pontjainak 
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
„b./ 100 fő részére nappali melegedőt 
e./ 56 fő részére hajléktalanok otthonát 
g./ 23 fő hajléktalan nő részére – időszakos éjjeli menedékhelyet működtet” 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított „Ellátási Szerződés” 

aláírására. 
 

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály 
Határidő:     2011. május 31. 

 
 
A 3. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Felső-sori út 

(12218 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtásra és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására 

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

A  közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-113/22.651/2011. sz. határozatot: 
 

Tárgy: Nagy-Avas Felső-sori út (12218 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú vis maior pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Nagy-Avas Felső-sori út 
(12218 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagy-Avas Felső-sori út 
(12218 hrsz.) területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással nem 
rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem 
lehetséges.  
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony 
helyreállítását. 
A kialakult vis maior helyzetet az Önkormányzat saját erejéből sem részben 
sem egészében megoldani nem tudja, ezért a Belügyminisztérium által kiírt vis 
maior támogatásra Nagy-Avas Felső-sori út (12218 hrsz.) területen 
partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:  2011. május 31. 

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Nagy-Avas Felső-sori út 

(12218 hrsz.) területen a partfalcsúszásnál és útleszakadásnál kialakult vis 
maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 30 %-os 
önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 10.694.000 Ft, a 2011. 
évi költségvetés „vis maior pályázati önrész” soron rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  sikeres pályázat esetén azonnal 
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A 4. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a Miskolc, Nagyszentbenedeki út 
(46682 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő 
benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására. 

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-114/22.653/2011. sz. határozatot 
 

Tárgy:  Nagyszentbenedeki út (46682 hrsz.) partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú vis maior pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc 
Nagyszentbenedeki út (46682 hrsz.). partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagyszentbenedeki út (46682 
hrsz.) területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással nem rendelkezik, 
annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem lehetséges. 
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony 
helyreállítását. A kialakult vis maior az Önkormányzat helyzetet saját erejéből 
sem részben sem egészében megoldani nem tudja, ezért a 
Belügyminisztérium által kiírt vis maior támogatásra - Nagyszentbenedeki út 
(46682 hrsz.) területen partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú - pályázatot 
nyújt be. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:    2011. május 31. 
 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Nagyszentbenedeki út 
(46682 hrsz.) területen a partfalcsúszásnál és útleszakadásnál kialakult vis 
maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 30 %-os 
önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 10.683.900 Ft, a 2011. 
évi költségvetés „vis maior pályázati önrész” soron rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzat terhére biztosítja. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    sikeres pályázat esetén azonnal 
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Az 5. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a Miskolc, Teleki sor út (43753 hrsz.) 
partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis 
maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására. 

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-115/22.661/2011. sz. határozatot: 
 

Tárgy:  Nagy-Avas Teleki sor út (43753 hrsz.) területen partfalcsúszás és 
útleszakadás tárgyú vis maior pályázat benyújtása és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Nagy-Avas Teleki sor út (43753 hrsz.) területen partfalcsúszás és útleszakadás 
tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagy-Avas Teleki sor út 

(43753 hrsz.) területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással nem 
rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem 
lehetséges. Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékony helyreállítását. 
A kialakult vis maior helyzetet az Önkormányzat saját erejéből sem részben 
sem egészében megoldani nem tudja, ezért a Belügyminisztérium által kiírt vis 
maior támogatásra Nagy-Avas Teleki sor út (43753 hrsz.) területen 
partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú pályázatot nyújt be. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végreahjtásért felelős: Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:    2011. május 31. 

 
2.  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Nagy-Avas Teleki sor út 

(43753 hrsz.) területen a partfalcsúszásnál és útleszakadásnál kialakult vis 
maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 30 %-os 
önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 6.375.000 Ft, a 2011. évi 
költségvetés „vis maior pályázati önrész” soron rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzat terhére biztosítja. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    sikeres pályázat esetén azonnal 
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A 6. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  a 2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, 
illetve önkormányzati feladatellátás 
felülvizsgálatára 

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

A közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 8 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-116/22.311-1/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy:  2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, illetve önkormányzati 
feladatellátás felülvizsgálata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a 2011. évi 
Ingatlangazdálkodási Terv, illetve önkormányzati feladatellátás felülvizsgálatáról 
szóló sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 
Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. 2011. évi Ingatlangazdálkodási Tervének 
jóváhagyásáról szóló II-27/22.311/2011. számú közgyűlési határozat 2. 
pontját módosítja 2/a pontra, és a határozatot kiegészíti az alábbi 2/b 
ponttal:  

 
„2/a A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. ingatlanvagyon nyilvántartási 

normatíváját 2011. június 1. napjától megosztja, s e költséghely 
2011. június 1-től számított időarányos részét a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. ingatlanvagyon nyilvántartási 
normatívájaként nevesíti. 

 
2/b A Közgyűlés az ingatlanvagyon nyilvántartási, ingatlanforgalmazási és 

városfejlesztési feladatok Miskolc Holding Zrt. szervezetéből a MIK 
Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. szervezetébe történő 
visszarendezését jóváhagyja 2011. június 1-jei hatállyal. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a MIK Zrt. megbízási 
szerződése módosításának, a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megbízási szerződésnek, továbbá a Miskolc Holding Zrt. 
megbízási szerződés módosításának az aláírására.” 

 
2. A Közgyűlés az intézményi ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási, felújítási, 

beruházási feladatainak és egyben az önkormányzat által rábízott eseti 
bonyolítói feladatoknak a MIBERSZOLG Kft. szervezetéből a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. szervezetébe történő integrálását jóváhagyja 2011. 
június 1-jei hatállyal.  
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3. A Közgyűlés a megbízási szerződésben rögzített, az önkormányzat 
érdekkörében felmerülő műszaki ellenőrzési feladatok MIBERSZOLG Kft. 
szervezetéből a Miskolc Holding Zrt. Munkaszervezetébe történő beillesztését 
jóváhagyja 2011. június 1-jei hatállyal.  
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. és 3. pontja 
szerinti szerződés módosítások aláírására.  

 
5. A közgyűlés elrendeli  
 

 az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és 
széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- 
korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati feltételeiről szóló 
33/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, 

 
 az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi 
pályázati feltételeiről szóló 11/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet, 

 
 a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 

szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése 
támogatásának 2010. évi pályázati feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/ szóló 
4/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet, továbbá  

 
 az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása 

támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről szóló 5/2010. (III. 10.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet 2011. 
júniusi közgyűlésre történő beterjesztését. 

 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
MIBERSZOLG Kft. 

Végrehajtást felügyelő főosztály:  Polgármesteri Kabinet 
    Gazdálkodási Főosztály 
  Jegyzői Kabinet 

Határidő:             2011. május 31., illetve  
   a 2011. júniusi Közgyűlés időpontja 

 
A 7. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a lillafüredi egykori Zalka Máté 

laktanya ingatlancsoportjának értékesítésére 
hozott V-147/43.799/2010. számú határozat 
módosítására, kiegészítésére 

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
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IV-117/22.467-1/2011. sz. határozatot: 

 
 
Tárgy:  A lillafüredi, egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának 

értékesítésére hozott határozat módosítása, kiegészítése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lillafüredi, 
egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának értékesítésére hozott 
határozat módosítására, kiegészítésére” című sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az egykori Zalka Máté laktanya 
ingatlancsoportjának értékesítésére hozott V-147/43.799/2010. számú 
határozat 1. pontjának utolsó bekezdését – figyelemmel a VI-
113/13.558/2008. számú határozat 2. pontjára – az alábbiak szerint 
módosítja és egészíti ki: 
„A Miskolc, 38457 és 38483 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa, az ARAGO 
Szállodaipari és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Bartók B. út 152.) köteles vállalni, 
hogy az ingatlanokon a fejlesztésre 2011. december 31-ig jogerős építési 
engedélyt szerez. A fejlesztést legkésőbb (a bemutatott programterv alapján új 
munkahelyeket teremtve, sport és egészségügyi turizmus célját szolgáló 
beruházást és ennek keretében turizmust támogató funkciót és attrakciót) 
2012. december 31-ig jogerős használatbavételi engedéllyel igazoltan 
megvalósítja. 
A Közgyűlés hozzájárul, hogy a 38474 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, az 
ARAGO Hotels Szállodaipari és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Bartók B. út 152.) 
kérelmére a tulajdonában levő ingatlan és Fehérkőlápa között 
személyszállításra alkalmas kötélpályát valósítson meg a 2010. év július 14-én 
kelt adásvételi szerződésben meghatározott egyéb feltételek változatlanul 
hagyása mellett.” 

 
2. A Közgyűlés az egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának 

értékesítésére hozott V-147/43.799/2010. számú határozat 2. pontját – 
figyelemmel a VI-113/13.558/2008. számú határozat 4. pontjára – az alábbiak 
szerint módosítja és egészíti ki: 
„A Miskolc, 38457 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozóan az ingatlan 
tulajdonosa, az ARAGO Szállodaipari és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Bartók B. 
út 152.) köteles vállalni, hogy az ingatlanon a fejlesztésre 2011. december 31-
ig jogerős építési engedélyt szerez. A fejlesztést legkésőbb (a bemutatott 
programterv alapján, új munkahelyteremtő beruházás keretében, turizmust 
támogató funkciókat és attrakciókat) 2012. december 31-ig jogerős 
használatbavételi engedéllyel igazoltan megvalósítja.” 

 
3. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a 2010.év július 14-én kelt 

adásvételi szerződés fentiek szerinti módosításának (annak aláírását is 
magában foglaló) lebonyolítására azzal, hogy az adásvételi szerződésben 
szereplő biztosítékok változatlan formában fennmaradnak. 
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4. A V-147/43.799/2010. számú határozat e határozattal nem módosított pontjai 
változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      azonnal, illetve 2011. május 30. 
 

 
 
A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Selyemréti Általános és Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat 
kiírására 

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-118/22.662/2011. sz. határozatot 
 
Tárgy: Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Selyemréti 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői álláshelyére 
történő pályázat kiírására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet 
szerinti tartalommal a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola intézményvezetői beosztására 2011. október 1-jétől 2016. 
július 31-ig terjedő határozott időre. 

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

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését. 

 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  a közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
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A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  az önkormányzat által elfogadott 
Gazdasági Program stilisztikai javítására 

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

A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) 
meghozta a  
 

IV-119/22.308-2/2011. sz. határozatot: 
 
 

Tárgy: Az önkormányzat elfogadott Gazdasági Program stilisztikai javítása 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
elfogadott Gazdasági Program stilisztikai javítására” című sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2011-2014. közötti 
időszakra szóló II-24/22.308/2011. számú határozattal elfogadott Gazdasági 
Program – tartalmi részét nem érintő – stilisztikai javítások átvezetését követően a 
közzétételhez hozzájárul. 

 
 

Felelős:   Polgármester  
Határidő:  azonnal 
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A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Görög Katolikus 
Exarchátus között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról, az elfogadott 
előterjesztői módosító javaslat figyelembe vételével: 
 

A közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

IV-120/22.678/2011. sz. határozatot: 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Görög 
Katolikus Exarchátus között Közoktatási Megállapodás megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Görög Katolikus Exarchátus között 
Közoktatási Megállapodás megkötésére ” tárgyú sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskolának, mint közoktatási intézménynek a fenntartói jogát 
átadja a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részére 2011. 
augusztus 31. napjával határozatlan időre és az erről szóló „Közoktatási 
Megállapodás”-t jóváhagyja. A jóváhagyott Közoktatási Megállapodás a 
határozat mellékletét képezi. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskolát (3529 Miskolc, Jászi O. u. 1. sz.), mint költségvetési szervet 
jogutód nélkül 2011. augusztus 31. napjával megszünteti, a Megszüntető 
Okiratot jóváhagyja. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

3. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény önkormányzati 
fenntartású oktatási intézmények nyilvántartásából való törlése iránt 
intézkedjen, az intézmény megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg. 
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Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Fáy András Közgazdasági 

Szakközépiskola – egyházi kötelezettséget nem vállaló – tanulóinak 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. július 31. 

 
5. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör 

gyakorlója a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozza meg a szükséges 
munkáltatói döntéseket.  

 
Felelős:      Polgármester  
Végrehajtásért felelős:    az intézmény vezetője 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:      2011. augusztus 31. 
 

6. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által biztosított 
munkáltatói kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési 
kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tesznek eleget. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

7. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola megszüntetése miatt 2011. augusztus 31. napjával a 
költségvetési előirányzatok zárolására. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

8. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola megszűnése miatt egyházi fenntartású intézménybe átkerülő 
tanulók után járó normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású 
támogatás lemondásáról intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az 
önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
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A 11. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére és a Fazekas-
Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról az elfogadott 
előterjesztői módosító javaslat figyelembe vételével: 
 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

IV-121/22.676/2011. sz. határozatot 
 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház között Közoktatási Megállapodás 
megkötése és a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 
Közoktatási Megállapodás megkötésére és a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fazekas-Istvánffy Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u. 6. 
sz.) 4. sz. Istvánffy Gyula tagiskolája (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7. sz.) 
önkormányzati fenntartói jogát, valamint a tanulók nevelését-oktatását, mint 
közoktatási feladatot 2011. augusztus 31. napjával - határozatlan időre - 
átadja a Magyarországi Evangélikus Egyháznak és az erről szóló 
„Közoktatási Megállapodás”-t jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a Közoktatási Megállapodás aláírására. 
A jóváhagyott Közoktatási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
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2. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozza meg a szükséges 
munkáltatói döntéseket. 

 
Felelős:      Polgármester  
Végrehajtásért felelős:    az intézmény vezetője 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:      2011. augusztus 31. 
 
 

3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által biztosított 
munkáltatói kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési 
kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tesznek eleget. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, gondoskodjon a Fazekas-Istvánffy 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. sz. Istvánffy 
Gyula tagiskolája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 2011. 
augusztus 31. napjával a szükségessé váló költségvetési előirányzatok 
átcsoportosításáról. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
5. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Fazekas-Istvánffy Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. sz. Istvánffy Gyula 
tagiskolája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami 
hozzájárulás, és a normatív kötött felhasználású támogatás lemondásáról 
intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az Egyháznak 
kiegészítő támogatást nem fizet. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

6. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Fazekas-Istvánffy Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. sz. Istvánffy Gyula 
tagiskolája – egyházi kötelezettséget nem vállaló – tanulóinak elhelyezése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. június 30. 
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7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyezi a Fazekas-Istvánffy 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevének Fazekas 
utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névre történő 
módosítását. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

8. A Közgyűlés a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának - az intézmény neve, 
tagintézmény, működési körzet, feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében 
– módosítását 2011. augusztus 31. napjától az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget, 
 
- „Az intézmény neve” részből :„-Istvánffy” szövegrészt 
 
- „Az intézmény székhelye” részből: az „-Istvánffy” szövegrészt 
 
- „Az intézmény tagintézménye:Címe 4.Sz. Istvánffy Gyula Általános 
Iskola, 3525 Miskolc,Kis-Hunyad u. 7.sz.” részt 
- „Az intézmény telephelye 3525 Miskolc, Dayka G. u. 6. sz.” részt, 
 
- „Az intézmény típusa” szövegrészből „közszolgáltató költségvetési 
szerv” szöveget, 
 
- „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám” részből: „Kis-
Hunyad u. 448 fő” 
 
- „Művészetoktatás tekintetében székhelyen” címből a „székhelyen” szót, 
 
- „Művészetoktatás tekintetében tagintézményben Zeneművészet 80 
fő 
Táncműszet 60 fő 
Színjáték 80 fő 
Festészet 80 fő” szöveget, 
 
- „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását 
nem veszélyeztetheti.” mondatot, 
 
- „Az intézmény működési körzete székhely tekintetében” címből a 
„székhely tekintetében” szövegrészt, 
 
- a „Telephely tekintetében:” címet, 
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- „A feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon” részből „A 13. hrsz.-on 
2.193 m2 területű ingatlanon (Kis-Hunyad u. 7. sz.) lévő iskolaépület, 
valamint a 19. hrsz.-on 3.268 m2 területű ingatlanon (Dayka G. u. 6. 
sz.) lévő iskolaépület.” szöveget. 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- „Az intézmény neve” részt: Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  
 
- „Az intézmény székhelye” részt: Fazekas Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 
- „Művészetoktatás tekintetében” részben a Festészet, Képzőművészet  
 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása” részben 89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás) 

 
- az „Alaptevékenysége általános iskola tekintetében” részben 
képző- és iparművészet (képzőművészet, festészet tanszak) 
4. évfolyamtól emelt szintű matematika oktatása 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 
Érvényes 2011. augusztus 31-ig: 
Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása. 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.  
- Iskolarendszeren kívüli oktatás 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
- Tanfolyamok szervezése  
- Vendégétkeztetés 
 
- „Az intézmény működési körzete” részt: Avas fasor, Avasalja u., 
Bartók tér, Dayka G. u., Geró J. u., Horváth tető, Hunyadi u., Ilona u., 
Irányi D. u., Jézuskút sor, Kis-Hunyad u., Lajos sor, Latabár sor, 
Leningen u., Malomszög u., Meggyesalja u., Nagyavas alsó sor, 
Nagyavas középső sor, Nefelejcs u., Pázmány sor, Petőfi u., Rácz 
Gy. u., Reményi u., Serház u., Szent István tér, SzentIstván u., Teleki 
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u., Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd u., Tompa u., Toronyalja u., 
Tulipán u. szöveggel. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- „Művészetoktatás tekintetében:” Zeneművészet 350 főről 430 főre 

Táncművészet 150 főről 210 főre 
Színjáték 80 főről 160 főre 
Festészet, képzőművészet 80 főről 160 
főre, 

 
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” cím „Az intézmény 
gazdálkodási jogköre” címre módosul. 

 
9. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:   azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 

napon belül 
 

10. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az Alapító 
Okiratban bekövetkezett változást a Közoktatási Információs Rendszer 
számára jelenteni. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   az érintett intézmény vezetője 
Határidő:    Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 
 

 
 
A 12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye 
között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére, a Szinva-Népkerti Óvoda, a 
Szabó Lőrinc Általános Iskola és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és az Avas és környéke 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról az elfogadott 
előterjesztői módosító javaslat figyelembe vételével: 
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A Közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

IV-122/22.675/2011. sz. határozatot: 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötése, a 
Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság alapító okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére, a Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Vörösmarty Mihály tagiskoláját (3530 
Miskolc, Mádai L. u. 2.) és a Szinva-Népkerti Óvoda Weöres Sándor 
tagóvodáját (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 26.), mint közoktatási 
intézményeknek az önkormányzati fenntartói jogát határozatlan időre átadja 
az Egri Főegyházmegyének 2011. augusztus 31. napjával és az erről szóló 
„Közoktatási Megállapodás”-t jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Közoktatási Megállapodás aláírására. 
A jóváhagyott Közoktatási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
2. A Közgyűlés döntése alapján az intézmények vezetői, mint a munkáltatói 

jogkör gyakorlói a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozzák meg a 
szükséges munkáltatói döntéseket.  

 
Felelős:      Polgármester  
Végrehajtásért felelős:    az intézmények vezetői  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:      2011. augusztus 31. 

 
3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által biztosított 

munkáltatói kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési 
kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tesznek eleget. 

 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:    Gazdálkodási Főosztály 
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Határidő:     2011. augusztus 31. 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, gondoskodjon a Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tagiskolájaként működő 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, és a Szinva-Népkerti Óvoda Weöres 
Sándor tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 2011. 
augusztus 31. napjával a szükségessé váló költségvetési előirányzatok 
átcsoportosításáról. 

 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:    Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:     2011. augusztus 31. 

 
5. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Weöres Sándor tagóvoda és a 

Vörösmarty Mihály tagiskola önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a 
normatív állami hozzájárulás, és a normatív kötött felhasználású támogatás 
lemondásáról intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az 
Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. augusztus 31. 
 

6. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Weöres Sándor tagóvoda és a 
Vörösmarty Mihály tagiskola – egyházi kötelezettséget nem vállaló – 
gyerekeinek, tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:    2011. június 30. 

 
7. A Közgyűlés a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

Alapító Okiratának módosítását - tagintézmény, működési körzet, 
feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében – 2011. augusztus 31. hatállyal 
az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget, 
 
- „Az intézmény tagintézménye: Címe részből: „Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.” szöveget, 
 
- Az intézmény típusa szövegrészből „közszolgáltató költségvetési 
szerv” szöveget, 
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- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből a „Mádai L. 
u. 2. 672 fő” szöveget, 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- Alaptevékenysége szövegrészből az „5. évfolyamtól idegen nyelv és 
matematika emelt szintű oktatása” szöveget, 
 
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot, 
 
- „Az intézmény működési körzete székhely tekintetében” címből a 
„székhely tekintetében” szöveget, 
 
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében” címet, 
 
- „A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon” címből az „A 3700/31 hrsz.-
on 9.988 m2 területű ingatlanon lévő (Mádai L. u. 2.) iskolaépület, a 
3700/32 hrsz.-on 371 m2 területű ingatlanon lévő faépület.” szöveget. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása” címet a 

- „89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
(bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel. 

 
- „Alaptevékenysége” címet „– Iskolarendszeren kívüli oktatás, 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel 

 
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt  
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:” 
„Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása 
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.” szöveggel 
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- „Az intézmény működési körzete” címet „Aulich L. u. 18-ig páros, 
páratlan, Benke J. u Dankó P. u. 1-27., Dessewffy A. u.;Görgey u., 
Knézich K. u., Corvin O. u.; Lázár V. u., Mindszent tér, Mikes K. u.; 
Munkácsy M. u., Szemere B. u., Vasvári P. u., Arany J. u., Király u. 
páros oldala, Mártírok u., Kandia u., Szinva patak, Mádai L. u.; 
Vécsey K. u. 10-től felfelé, 9-től felfelé, Szécheny u. 109-től felfelé 
páratlan, 28-tól felfelé páros, Uitz B. u., Vörösmarty M. u. 1-33., 2-62. 
Csabai sor, Csáti sor, Petőfi sor, Dankó P.u. 2-től végig páros oldal” 
szöveggel 
 
Az Alapító Okiratban „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az 
intézmény gazdálkodási jogköre” címre módosítja. 
 
 

8. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 
felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:   azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 

napon belül 
 

9. A Közgyűlés a Szinva Népkerti Óvoda Alapító Okiratának módosítását - 
tagintézmény, működési körzet, feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében 
– 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet” szöveget, 
- „Az intézmény tagintézménye: Címe részből: „Weöres Sándor Tagóvoda 
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 26.” szöveget, 

 
- „Az alapítás éve” részből: „Vörösmarty u. 26. 1961.” szöveg, 

 
- Az intézmény típusa szövegrészből „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget, 
- „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám” részből: 
„Vörösmarty u. 26. 96 fő” szöveget, 

 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- Az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 
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- „Az intézmény körzete” részből a „Vörösmarty u. 26. Óvoda Arany J. 
u., Corvin u., Földes F. u., Kálvin u., Kandia u., Mártírok u., Mindszent 
tér, Munkácsy u., Papszer u., Szemere u., Széchenyi u. 1-27. és páros 
oldal, Vörösmarty u. 1-30.” szöveget 
 
- „A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon” részből „3700/36 hrsz.-on 
2.064 m2 területű ingatlanon lévő (Vörösmarty u. 26.) óvodaépület” 
szöveg. 
 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- „Az intézmény 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, 
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerint besorolása” címet „Az intézmény 
szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerint 
besorolása:” címre 
 
- „A feladatellátási funkciója” címet „Gazdálkodási jogköre:” címre 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- A bevezető részt „valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet” szöveggel 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása” címet a 

- „89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel. 

- „Alaptevékenysége” címet „– Óvodarendszeren kívüli oktatás, 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel 

 
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt  
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:” 
-Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, 
gyógytestnevelés szakszolgálat körzeti feladat ellátása 
-Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
„Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása 
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.” szöveggel 

 

117 



 

10. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 
felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:   azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 

napon belül 
 

11. A Közgyűlés az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító 
okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet” szöveget, 
 
- Az intézmény típusa szövegrészből: „közszolgáltató költségvetési 
szerv” szöveget, 
- „Az intézmény 2010. január 1-jétől érvényes szakágazati 
besorolása” mondatot, 
 
- „Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
száma és megnevezése” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenységeihez kapcsolódó 
szakfeladatok száma és megnevezése” címet, 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- „Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója” részből a 
„Vörösmarty u. 26.sz. alatti Tagóvoda” és a „Kistokaj Tagóvoda” 
szövegrészeket. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- „Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése” címet „Az 
intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) szakfeladat 
szerinti besorolása” címre, 
 
- „Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója” címet 
„Gazdálkodási jogköre” címre. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
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- a bevezető részt: „valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet” szöveggel, 
 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) szakfeladat 
szerinti besorolása” szövegrészt „851011Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 
84907 önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
841907 Technikai szakfeladat 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 közcélú foglalkoztatás( rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás) 
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)  
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése” szöveggel 

 
12. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:   azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 

napon belül 
 

13. A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmények (Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és a Szinva-Népkerti Óvoda, Avas és 
környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság) vezetőjét, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változást a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Közreműködik:   Az érintett intézmények vezetője 
Határidő:    2011. augusztus 31. 

 
 
A 13. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 
Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
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megkötésére, a Komlótetői Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról az elfogadott 
előterjesztői módosító javaslat figyelembe vételével: 
 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
meghozta a  
 

IV-123/22.677/2011. sz. határozatot 
 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 

Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás megkötése és a 
Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére és a Komlótetői Általános Iskola alapító okiratának 
módosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Komlóstetői Általános Iskola 
(3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. sz.) Fazola Henrik tagiskolája (3533 Miskolc, 
Téglagyár u. 3. sz.) önkormányzati fenntartói jogát 2011. augusztus 31. 
napjával - határozatlan időre - átadja a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetnek 
azzal, hogy a fenntartói jog átadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének határozata által elfogadott szakvélemény 
birtokában kerülhet sor. 
A Közgyűlés az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t jóváhagyja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Közoktatási Megállapodás 
aláírására. 
A jóváhagyott Közoktatási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
2. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozza meg a 
szükséges munkáltatói döntéseket.  

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  az intézmény vezetője 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
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3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által biztosított 
munkáltatói kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési 
kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tesznek eleget. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, gondoskodjon a Komlóstetői Általános 
Iskola tagiskolájaként működő Fazola Henrik Általános Iskola önkormányzati 
fenntartói jogának átadása miatt - 2011. augusztus 31. napjával a 
szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:  A III. negyedéves korrekció 

 
 

5. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Komlóstetői Általános Iskola 
tagiskolájaként működő Fazola Henrik Általános Iskola önkormányzati 
fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami hozzájárulás, és a normatív 
kötött felhasználású támogatás lemondásáról intézkedjen a Magyar 
Államkincstár felé. Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást 
nem fizet. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
 

6. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Komlóstetői Általános Iskola 
tagiskolájaként működő Fazola Henrik Általános Iskola – egyházi 
kötelezettséget nem vállaló – tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:  2011. június 30. 

 
7. A Közgyűlés a Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának - az intézmény 

neve, tagintézmény, működési körzet, feladatellását szolgáló vagyon 
tekintetében – módosítását 2011. augusztus 31. napjától az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
Az Alapító Okiratból törli:  
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- A bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” szövegrészt, 
- „Az intézmény tagintézménye címe: Fazola Henrik Általános Iskola 3533 
Miskolc, Téglagyár u. 3. sz.” szöveget, 
 
- „Az intézmény típusa” részből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget, 
 
- „Tagozat megnevezése” részből az „esti tagozat” szöveget, 
-” Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám” szövegrészből 
„Téglagyár u. 340 fő.” 
 
- „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot 
 
- „Az intézmény működési körzete székhely tekintetében” címből a „székhely 
tekintetében” szövegrészt, 
 
- „Telephely tekintetében” címet, 
 
- „A feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon” szövegrészből „A 23.484/4 
hrsz.-on 10.799 m2 területű ingatlanon (Téglagyár u. 3. sz.) lévő 
iskolaépület.” mondatot. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása” részben 89044 Közfoglalkoztatás 

- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 

 
- „Alaptevékenysége” részben 
„Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 
Érvényes 2011. augusztus 31-ig:... 
Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. „ 
- Iskolarendszeren kívüli oktatás 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
- Tanfolyamok szervezése  
- Vendégétkeztetés 
- Szolgálati lakás fenntartása 
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- Mintaadó intézmény, referenciahely, jó gyakorlatok átadása és 
terjesztése 
 
- „Az intézmény működési körzete” részt: Alsószinva u., Bólyai F. u., Boróka 
u., Felsőszinva u., Irma u., Jedlik Á. u., Kerpely A u., Kristály u., Muhi u. 
Magyar u.,Mányoki Á. u., Mester u., Mongol u., Örömhegy tető u., Kokilla 
u., Puskin u., Pléh S. u., Lónyay M. u., Sándor u., Sétány u., Szeder u. 32., 
Glanzer M. u., Tatárok u., Tatárköz u., Téglagyári u., Topiczer u., Verseny 
u., Czinka P. u., Fenyves u., Üllő u., Csille u., Csákány u., Andrássy u. 41-
től felfelé páratlan oldal, Hajnal u., Vasöntő u., Fürdő u., Kórház u., Ballagi 
K. u., Vasgyári u., Üzem u., Ógyár tér, Sportliget u., Vasgyári újtelep u., 
Bükkszentlászló, Örömhegy tető, Örömhegy, számozott utcák, Varga 
oldal, Tatár árok, Martinász u., Hamerák M. u., Técsey F. u., Ó u., MÁV 
vasgyári 6-os őrház, Mexikó-telep szöveggel. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” cím „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre módosul. 
 

8. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 
felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 

8 napon belül 
 

9. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az Alapító 
Okiratban bekövetkezett változást a Közoktatási Információs Rendszer 
számára jelenteni. 

 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:    az érintett intézmény vezetője 
Határidő:     Közgyűlés döntését követő 15 napon belül 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának végére értek. 
Megköszöni a képviselők munkáját. Bejelenti, hogy a következő Közgyűlés várható 
időpontja: 2011.  június 16.  A Közgyűlés ülését bezárja. 

 
k.m.f. 

 
Jegyző távollétében: 
 
 
Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 
 aljegyző polgármester 
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