
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
              KÖZGYŰLÉSE

VII-22.050-7/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 16-
án, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott 
üléséről

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Eperjesi Erika, 
Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné 
Pankucsi Katalin, 

Giákné Borbély Judit, 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: Benczés Miklós

Meghívottak: Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató, Halász Rózsa  
Szocio Produkt Kft., Dr. Szabó Brigitta MISI Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgató, Molnár Attila AVE 
Miskolc Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft. igazgató, Lengyel Katalin 
Miskolci Városfejlesztési Kft., Móricz József MIHŐ Miskolci 

Hőszolgáltató Kft., Braun Csaba Miskolci 
Városi Közlekedési Zrt., Perecsenyi Attila Városgazda 
Nonprofit Kft. és Régió Park Miskolc ügyvezető 
igazgató, Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft. 

ügyvezető igazgató,  Schweighardt Gyula Miskolc Holding Zrt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a közgyűlés ülésén megjelent vendégeket, 
az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, képviselőtársait. Bejelentei, hogy a 
Testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent  28 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes. A közgyűlést megnyitja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy először a sürgősségi előterjesztések 
napirendre tűzéséről kell szavazniuk.
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 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia  kiépítésével, 

Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B  pályázatban a megnövekedett önerő 

biztosításához a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtása tárgyban

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a közgyűlést, szavazzon az előterjesztésnek az 
ülés napirendjére tűzéséről.

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

2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia  kiépítésével, 

Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B pályázatban a Támogatási 

szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő 
igazolásához tárgyban

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

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

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

3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges 
önerő biztosítására a Miskolc-tapolcai 
Barlangfürdő energetikai korszerűsítése 
tárgyában

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

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

2



A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 3 fő) sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.

 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges 
önerő biztosítására a Diósgyőri Vár fűtése 
és a Diósgyőri Várfürdő energetikai 
korszerűsítése tárgyában

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

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

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

5. sürgősségi napirend tárgya.: Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP 
3.2.1/2011-E kódszámú, „Település rekonstrukció 
árvíz sújtotta településeken „ című felhívásra

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 3 fő) a sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.

 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a "Városi és elővárosi kötött pályás 
közösségi közlekedési rendszerek 
fejlesztése Miskolcon és térségében" című 
KÖZOP- 5.5.0-09-2010-0026 azonosítási 

számú projekt műszaki tartalmának kiegészítésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
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mellett (nem szavazott: 3 fő) a sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.

 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázati felhívásra 
benyújtott  pályázatok saját forrásának 

biztosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester

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

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

8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Avasi Református 
Egyházközséggel, az Önmegvalósítás 
Egyesülettel és a Martin-ház Református Szociális 
Szolgáltatóházzal Feladatellátási Szerződés 

megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a 9. sürgősségi napirendet, mely 
„Javaslat Szeretet Misszionáriusai Nővérek további helyiségbérletének biztosítására 
(Miskolc, Ötödik u. 1.sz.)” visszavonta.

10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat tanácsnok megválasztására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a közgyűlést, szavazzon az előterjesztés 
napirendre tűzéséről
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A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) a sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.

 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. 
munkavállalói bérkompenzációjának 
elrendelésére

Előterjesztő: 7 önkormányzati 
képviselő 

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Simon Gábornak megadja a szót.

Dr. Simon Gábor: Köszönti polgármester urat és  képviselő társait. Úgy gondolja, 
hogy a miskolciak széles rétege figyelemmel kíséri a közgyűlés munkáját, hála a 
Miskolci TV-nek, illetve az írott és elektronikus sajtónak, ezt a napirendi pontot. A 
MISEK-nél  a bérkompenzáció bevezetését, viszont nemcsak a miskolciak széles 
rétege, hanem a MISEK-nél dolgozó 1606 főből, 1000 fő, 1000 család  különös 
figyelemmel kíséri, ugyanis ebben az előterjesztésben 1000 családról van szó. Önök 
előtt ismert, hogy január elsejével a miskolci kórházakban több mint 1000 főnek 
csökkent a munkabére. Elsősorban a kis jövedelmű családokról van szó, azokról, akik 
például januártól 75.000 Ft helyett 72.000 Ft-ot visznek haza. Azt hiszi nem kell 
részletesen utalnia arra, hogy az egészségügyből az elvándorlás megindult és arra 
sem, hogy miniszterelnök úr a TV2-n  adott interjújában kifejtette, hogy ahol még 
nem történt meg a bérkompenzáció ott azt várja el, hogy ez nyár elejéig megtörténjen. 
Elmondja, hogy talán ismert az a tény is, hogy a hétfői napon a parlamentben 
interpellált, ahol Szócska Miklós államtitkár úr ugyanezt erősítette meg, hogy a 
kormánynak az az elvárása, hogy ahol megtörtént a megegyezés a munkaadók és 
munkavállalók között, legyen szó magán-, közszféráról a bérkompenzáció 
megtörténjen. Ne legyen olyan munkavállaló Magyarországon, aki az adóváltozások 
miatt kevesebbet keres. Hivatkozik arra, hogy Polgármester Úr nemrég kifejtette, 
hogy a MISEK-nél menedzsment gondok vannak és az új menedzsment minden 
problémát megold. Az új menedzsment felállításra került. Sőt úgy tudja, hogy két 
tanácsadóval is megerősítették a menedzsmentet a Dagoda Kft. és  Medikot Kft. 
1.300.000 Ft + ÁFA-t kap havonta tanácsaiért. Nem tudja, hogy ezek a szerződések 
fennállnak-e, de azt gondolja, hogy ma mindenféleképpen vegyék napirendre ezt az 
előterjesztést, tárgyalják meg  ezen 1000 embernek a sorsát. Megköszöni, hogy 
meghallgatták.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Mondott ilyet, hogy az új menedzsment megfogja 
oldani, de nem minden problémát, mert az egészségügy és a strukturális probléma 
körét nem tudja megoldani. Amennyiben jól emlékszik, amikor az új menedzsment 
átvette a MISEK Kft. akkor havi szinten 50 millió Ft hiány termelődött. Azt mondták, 
hogy egy ciklusban lehetetlen az egészségügyet rendbe tenni. Több csapatot, Kft.-ket, 
szakértőket hoztak a MISEK rendbetételére, mégis így lett többlet majdnem 2 milliárd 
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Ft hiánnyal. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy nem 50 millió Ft, hanem 5 millió Ft  
hiány termelődik havonta, mely sok. Tudja ez nem zavarta soha, hogy olyan 
döntéseket hozzanak meg, ami jelentős pénzügyi kiadással jár. Akár a tavalyi 
túlköltekezésüket megnézve, októberig úgy túlköltekeztek, hogy még most sem értik 
utol magukat. Úgy gondolja felelőtlenül ígérgetni, ajánlgatni lehet csak a jövőben 
megisszák annak a levét. Jelenleg azon dolgoznak és a MISEK új menedzsmentje a 
két tanácsadóval együtt, hogy megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a dolgozóknak 
ezt a kompenzációt ki lehessen fizetni. Az idén erre sor fog kerülni, csak meg kell 
legyen a pénzügyi alapja. Ígérgetni csak úgy lehet, ha van a zsebemben valami, amit 
oda lehet  adni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a közgyűlést szavazzanak az előterjesztés 
napirendre tűzéséről 

A közgyűlés 8 igen, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 5 fő) a sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére nem vette fel.

12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén 
belül (KEOP-1.1.1/B/10-11) 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

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

A közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) a sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.

13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat 

kiírására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester

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

A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal , 4 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) sürgősségi indítványt az 
ülés napirendjére felvette.
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14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 
polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, a közgyűlést, szavazzon az előterjesztés zárt 
ülésre tűzéséről.

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett ( nem szavazott: 2 fő) a sürgősségi indítványt a 
zárt ülés napirendjére felvette.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a tisztelt közgyűlést és tisztelt 
képviselőtársait a munkatervtől való eltérésről. A 2011. évi I. félévi munkaterv júniusi 
ülés 3. napirendi pontja lett volna:  Javaslat az értékesítésre kijelölt ingatlanok 
vételárának felülvizsgálatára (Városház tér 3. sz. és Szentpéteri kapu – Tesco és Obi 
áruház mögötti terület)
Az  ingatlanértékesítések felülvizsgálata folyamatban van.

4. napirendi pontként került volna megtárgyalásra: Beszámoló Miskolc város 
művészeti intézményeinek 2010-2011. évad teljesítéséről, javaslat 2011-2012. 
évadtervekre.
A beszámoló része a 2010-2011. évadról szóló értékelés, valamint a 2011-2012. 
évadterv. Az intézmények még nem készültek el a 2011-2012. évad végleges 
programjával és a szerződéskötések nem történtek meg, ezért a szeptemberi 
közgyűlésen tárgyalja a testület az anyagot.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi, hogy képviselőtársai részéről van-e kérdés, 
észrevétel az ülés napirendjére vonatkozóan?

Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Tompa Sándor képviselő úrnak megadja a szót.

Dr. Tompa Sándor: Megköszöni a szót polgármester úrnak, elmondja, hogy az 
SZMSZ 20 §. 1 bekezdése alapján  kezdeményezi, hogy a 18. napirendi pont: Javaslat 
hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonprofit Kft. és az egyes Miskolc Holding 
Zrt. ellenőrzésében álló társaságok között létrejött, Miskolc Kártya kedvezményt 
biztosító Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a szerződésekben rögzített 
szolgáltatási kedvezmények felmondásához elnapolását. Az előterjesztés azt 
tartalmazza, hogy nincsenek vitás kérdések, bizottsági üléseken kiderült, hogy 
vannak. A Miskolci Napló, népszerűbb nevén a MINAP, legutóbbi száma is 
körültekintő módon foglalkozott a kérdéssel és megállapította, hogy a miskolciak 
mindenképpen kedvelik ezt a kártyát, és ők szeretik ezt a konstrukciót. A több mint 
300 vállalkozó, aki az önkormányzati tulajdonú cégeken kívül benne van ebben a 
kedvezmény rendszerben szintén elégedettek a rendszer  működésével. Azonban 
részben a Holding cégei,  részben maga Miskolc Megyei Jogú Város vezetése 
fenntartásokkal van a kártya vonatkozásában. Azt javasolja, hogy tisztázzák az 
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érintettek ezeket a fenntartásokat. Találják meg azokat a megoldási módokat,  hogyan 
tudja Miskolc város vezetése, Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése önmaga  
arculatára formálni ezt a kártyát és ezt követően kerüljön ide ismét tárgyalásra. 
Javasolja a 18. napirendi pont tárgyalásának elnapolását egy későbbi közgyűlésre való 
tárgyalásra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Dr. Tompa Sándor képviselő úrnak a 
javaslatát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról

A közgyűlés 8 igen, 16 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) a 18. napirendi pont 
elnapolását nem támogatja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Fedor Vilmos képviselőnek.

Fedor Vilmos: Megköszöni a szót, köszönti polgármester urat, a közgyűlést. Az 
SZMSZ 20 §.1 bekezdése szerint kezdeményezi a 8. napirendi pont: Javaslat Miskolc 
Megyei jogú Város Önkormányzatának a Miskolc Turizmusáért Közhasznú 
Egyesületből történő kilépésére és az együttműködési megállapodás megszüntetésére
elnapolását.
Azzal indokolja a javaslatát, mivel időközben változás történt, mert az egyesület 
elnöksége lemondott. Lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat újra tárgyalja ezt 
a kérdést, mert ha most  kilépünk ebből az egyesületből, ez azt jelenti, az anyagban is 
szerepel, legközelebb ősszel tudnak pályázni. Azt elbírálják jövő tavaszra és addig, 
amíg a városnak nincs érvényes TDM egyesületi tagsága, vagy érvényes TDM 
pályázata, addig a miskolci szakma, a miskolci szakemberek nem pályázhatnak 
országos pénzekre. Azt kéri a polgármester úrtól, hogy ezt fontolják meg. Hiszen 
jelenleg ez az egyesület 84 szakmabelit tömörít Miskolcon, pátállásra tekintet nélkül. 
Szerinte nem kilépni kell, hanem akkor változtatni kell, mely az Önök és a szakma 
számára is elfogadható. 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást Fedor Vilmosnak.
Természetesen olyanná szeretnék tenni, amely számukra és a szakma számára is 
megfelelő, mert a város nem tehet pénzt egy olyan szervezetbe, mely nem tudja 
kontrollálni a pénzek elköltésének a módszerét.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról

A közgyűlés 11 igen, 16 nem szavazattal,0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) a 8. napirendi pont 
elnapolását nem támogatja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja közgyűlést, hogy a meghívó szerinti 17. 
napirendet „Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálójának megbízására” 
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visszavonta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Javasolja, hogy a Közgyűlés a napirend előtti 
hozzászólások után a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalásával folytassa munkáját, 
figyelemmel arra, hogy oktatási-nevelési intézmények vezetői álláshelyének 
betöltéséről kell dönteniük.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a közgyűlést, szavazzon az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal , 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő)  az ügyrendi javaslatot 
elfogadta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, a közgyűlést a napirendi javaslat elfogadásáról, 
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre és az elfogadott ügyrendi 
javaslatra is.

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 2 fő) az ülés napirendjét a 
meghívóban foglaltak szerint állapította meg, figyelembe 
véve a napirendre felvett sürgősségi előterjesztéseket és 
az elfogadott ügyrendi javaslatot is.

1. Javaslat a műszaki ellenőrzési feladatok Miskolc Holding Zrt. részére történő  
átadásával érintett önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel 
történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 
tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 
2/1995. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

6. Javaslat a Diósgyőri Birkózó Club eredményességi támogatásának 
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megítélésére 
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

7. Javaslat új közművelődési megállapodások kötésére  közművelődési 
feladatellátás céljából

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatának a Miskolc 
Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő kilépésére és az 
együttműködési megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10. Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás elnyerésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről 
szóló  közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

12. Javaslat az óvodákban, általános és középiskolákban a 2011/2012. nevelési, 
illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám 
meghatározásáról szóló közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

13. Javaslat nevelési-oktatási intézmények  magasabb vezetői beosztására  történő 
pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

14. Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

15. Javaslat közterületek elnevezésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

16. Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt 
közterület kijelölésére az avasi és diósgyőri városrészben, 
valamint Martin-kertvárosban

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

18. Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonprofit Kft. és az egyes 
Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésében álló társaságok között 
létrejött, Miskolc Kártya kedvezményt biztosító 
Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a 
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szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezmények felmondásához
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

19. Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés 
módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20. Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

21. Javaslat a Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

22. Javaslat a MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának 
megállapítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

23. Javaslat a  Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése 
című kiemelt projekt műszaki tartalmának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

24. Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezésére és országzászló 
kihelyezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

25. Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője lemondásának tudomásulvételére és 
az Alapító Okiratának módosításár

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat férőhelyeinek a 
csökkentésére
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

27. Javaslat az önkormányzat 2011. II. félévi munkatervének megállapítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

28. Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak rekonstrukciójára 
vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

29. Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek 
tűzoltósági területének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester
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30. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az önkormányzat 2010. évi 
környezetvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

31. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi 
működéséről

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

ZÁRT ÜLÉS

32. Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak 
adományozására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

33. Javaslat a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

34. Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeinek 
betöltésére 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

35. Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért 
és 

a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratainak 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

36. Javaslat a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

37. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok:

1. Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia  kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B pályázatban a megnövekedett önerő 
biztosításához, a BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása tárgyban

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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2. Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia  kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B pályázatban a Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő igazolásához tárgyban
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására a Diósgyőri Vár 
fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP 3.2.1/2011-E kódszámú, 
„Település rekonstrukció árvíz sújtotta településeken " című felhívásra
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat a "Városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" című KÖZOP-5.5.0-09-
2010-0026 azonosítási számú projekt műszaki tartalmának kiegészítésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatok saját forrásának 
biztosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat az Avasi Református Egyházközséggel, az Önmegvalósítás Egyesülettel 
és a Martin-ház Református Szociális Szolgáltatóházzal Feladatellátási Szerződés 
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10.  Javaslat tanácsnok megválasztására
       Előterjesztő:       Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. munkavállalói bérkompenzációjának 
elrendelésére
Előterjesztő: 7 önkormányzati képviselő

12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-1.1.1/B/10-

11)
      Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

13.  Javaslat a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
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intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester 

A zárt ülés napirendjére tűzött sürgősségi indítványok:

14. Javaslat a  Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, a közgyűlést, hogy 
néhány héttel ezelőtt Ázsiában járt, Koreában és Kínában, ez a Regionális Fejlesztési 
Tanács finanszírozásában történt. Tudják, hogy Miskolcon van egy időprobléma, sok 
a munkanélküli és a munkaadók számának hiánya. Elmondja, hogy eredményes 
megbeszéléseket folytatott Koreában, és Kínában. Eljutottak egy szándéknyilatkozat 
elfogadásához egy EB összeszerelő üzem Miskolcra települése érdekében. A távol-
keleti tőke keresi a helyét, láthatóan meg is fogja találni, reméli, hogy itt nálunk. 
Reméli megvalósul a jövőben az a híd, amely épülőben van a Távol-kelet és Miskolc 
között. Hozzáteszi, hogy kormányzati felhatalmazással folytatta a tárgyalásokat, tehát 
Magyarország Kormánya támogatja a miskolci iparfejlesztési törekvéseket. 
Elmondja, hogy az Operafesztivál megnyitotta kapuit, mely rendben és hatalmas 
érdeklődés mellett folynak az előadások. Az Operafesztivál idei költségvetése nem 
kiemelkedően magas, de művészi tartalma a költségekhez viszonyítva jónak tűnik. 
Miskolcnak fontos az Operafesztivál léte, ezért azon dolgoznak, hogy jövőre még 
magasabb művészi tartalom mellett, magasabb költségvetésből tudják megrendezni. 
Megemlíti, hogy az opera fővárosa Miskolc néhány napra ez PR - marketing 
szempontból rendkívül fontos a város számára. Ezt fent is fogják tartani. Örvendetes 
hír a miskolci lakosok szempontjából, hogy a Diósgyőr futballcsapata  csapata MB1-
es. Hatalmas ünneplés volt a városban, látták mennyire tud örülni a  diósgyőri 
szurkolótábor. Több ezer ember volt itt is és a stadionnál is az ünneplés idején. 
Megköszöni mindenkinek, a csapatnak, azoknak, akik a csapat mellett dolgoztak. 
Megköszöni az előző közgyűlés politikai vezetőinek a  döntését is, mert nélkülük 
szintén nem jöhetett volna létre. Kiváló az együttműködés a csapat vezetőségével, 
illetve a játékosokkal. A város mindent meg fog tenni, hogy az MB1-ben is megállja 
a helyét a Diósgyőr.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend előtti hozzászólásra jelentkezett 
képviselőtársainak adja meg a szót.

Dr. Kovács László: Először arról kíván szólni, hogy június 16-a van, és ez a dátum a 
magyar történelemnek egy szomorú és felemelő dátuma is. 53 évvel ezelőtt, két évvel 
az 1956-os forradalmat követően az a nap volt az, amikor Radnótit és bátor társait 
kivégezték. Titokban, csendben, és pár nappal később csak egy rövid sajtó 
kommüniké szólt arról, hogy a forradalmi minisztereket kivégezték. 1989-ben, 22 
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évvel ezelőtt, a rendszerváltozásnak a szimbolikus és jelképes kezdetének a tekinthető 
volt az, hogy akkor egy ünnepélyes újratemetésre került sor. Ekkortól a június 16-a 
nemcsak a forradalom vezetőjének a kivégzésének az emléknapjává vált, hanem 
minden a magyar nemzetért fegyvert fogott, politikailag szóval vagy fegyverrel 
harcoló magyar embernek az emléknapjává vált. Ugyanakkor az utolsó 
rendszerváltozásnak a kezdete is, tehát mindenképpen ünnepként kell, hogy a 
közgyűlésen szerepeljen. A másik, amit szeretne mondani, hogy saját, és a FIDESZ-
KDNP nevében csatlakozni kíván polgármester úrhoz, üdvözölve a Diósgyőri 
Labdarúgóknak a sikerét, sőt, ezen túllépve szeretne gratulálni a csapat játékosainak, 
az edzőnek és Benczés Miklós úrnak – aki külön öröm, hogy a frakciójuknak is a 
tagja - , aki nem tud jelen lenni ezen a közgyűlésen, de ezúton szeretne gratulálni 
neki. Köszönetet mond polgármester úrnak, valamint a város jelenlegi vezetésének, 
mert az ünneplésben úgy vettek részt, hogy a városháza is vastagon kivette a részét. 
Az erkélyről köszöntötték a csapatot, valamint egy állófogadást is tartottak a részükre. 
Legutolsó sorban a frakció nevében külön köszönetét fejezi ki a szurkolóknak, akik 
bebizonyították, hogy az országban nincs még egy ilyen szurkolótábora egyik 
futballcsapatnak sem, aki úgy tud örülni egy másodosztályú bajnoki címnek, mint 
mikor a Barcelona szurkolótábora a Bajnokok Ligája bajnoki címnek. Hozzáteszi, 
hogy adja Isten, hogy néhány év múlva nekünk is ebben legyen részünk. Köszöni a 
szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen. Galambos Gábor a Miskolci 
Városszépítő Egyesület elnöke és városszépítési javaslatokkal kapcsolatban írásban 
jelezte hozzászólási szándékát, kéri, tegye ezt meg.

Galambos Gábor: Köszöni a lehetőséget, hogy napirend előtt szólhat a tisztelt 
közgyűléshez. Mai napirend előtti felszólalása elsősorban a városvédő, városszépítő, 
és a civil élettel kapcsolatos gondolatok. A Miskolci Városszépítő Egyesület 1983-
ban alakult, lassan 30 éves, és a legelső civil szerveződések egyike. Úgy gondolták az 
egyesület tagságával, hogy szeretnének néhány gondolattal a nevükből adódólag  
hozzájárulni ahhoz, hogy rámutassanak olyan, - számukra városképet rontó 
épületekre, tárgyakra - , melyek problémái szerintük egyszerűen orvosolható, ám 
vannak olyanok is, melyek megszüntetése biztos egy hosszabb időt és munkát vesz 
igénybe, de megoldható. 
Tehát javaslataik között az első, hogy a Petőfi tér közelében, a Deszka Templom előtt  
találhatók olyan cégtáblák – szegecs, csavar, stb.- eltűnjenek, mert úgy vélik, hogy a 
március 15-i ünnepség során illúzióromboló, és úgymond nem éppen környezetbe 
illő, hiszen egy-egy televíziós közvetítés során sem illik bele a környezetbe.
Második javaslatuk, hogy a Futó utcán található betontömeg, ami korábban egy 
plázafélének készült és helyette úgymond egy zöld övezet legyen, vagy valamilyen 
más -ehhez hasonló- funkciójú terület létesüljön. 
Továbbá kéri a tisztelt közgyűlést, hogy a civil társadalom munkáját és elképzeléseit 
vegye figyelembe, támogassa őket, hiszen a városért vannak.
Javasolják, hogy biztosítsanak olyan felületet a civileknek, ahol például a 
programjaikat hirdethetik, ami az úgynevezett Civil Falként működne. Ennek 
kidolgozásában felajánlják segítségüket, ötleteiket és munkájukat is. Korábban már 
elképzeléseiket tálalták a Civil és Egyházügyi referens felé, valamint a Kulturális 
Osztály felé is.
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Fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy Miskolcon jónéhány olyan épület és terület 
található, ami sokkal többre hivatott, és unokáiknak szeretnék ők is megmutatni. Ezek 
Miskolc megismeréséhez és történelméhez szorosan kapcsolódnak, és kéri őrizzük 
óvjuk meg épített környezetünket együtt. Védjük ,óvjuk, és szépítsük Miskolcot. 
Tisztelettel meghívják a közgyűlést egy előre meghirdetett időpontban városvédő, 
városszépítő sétára, mely során meg tudnák mutatni azokat az elképzeléseket és 
problémákat, melyek véleményük szerint pozitívan befolyásolnák a városképet. 
Továbbá szolgáljon tanulságul az a tény, hogy az Avas, mint a város egyik jelképe, 
veszélybe került azzal, hogy állítólag olyan építkezések és felújítások vannak, melyek 
eredményeként ez a történelmi városrész veszélybe került – gondolnak itt a 
fakidőlésekre és hegyomlásokra. Kéri fokozottan figyeljenek oda az Avas 
tekintetében. Örülnek annak, hogy a civilek véleményét figyelembe fogják venni 
remélhetőleg a fejlesztési terveknél, elképzeléseknél, hiszen ez jó néhány fórumon 
hallható volt.
A munkához sok sikert és kitartást kíván. Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen Galambos úrnak a felszólalását. 
Elmondja, hogy alakult egy munkacsoport, ami konkrétan az Avas Észak 
Munkacsoport nevet kapta, mely pontosan azokkal a problémákkal foglalkozik, 
melyeket említett. A többi felvetésre is összeállítottak néhány választ, valamint a 
városunk főépítésze és a Városüzemeltetési Osztály foglalkozik ezekkel a 
kérdésekkel, szívesen bekapcsolja Önöket ebbe a munkába és természetesen partnerek 
abban, hogy közösen tekintsék át azokat a várost  érintő problémákat, melyek 
korábban említett.
Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Soós Attila a Fidesz-frakciójából, megadja 
neki a szót.

Soós Attila: Az Operafesztivál ügyében kíván néhány szót szólni. Sok pozitív és 
negatív hír megjelent az utóbbi időben a sajtóban, egyéb médiumokban és szeretné 
tisztázni azt, hogy mi ebben a kérdésben Miskolcnak, illetve az önkormányzatnak az 
álláspontja. Már tavaly, az új választások után is pontosították, hogy a városvezetés 
továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, mely Miskolc rangját, országos, 
vagy nemzetközi megítélését növeli. Az Operafesztivál hírét polgármester úr 
Brüsszelig vitte, és Miskolc neve egyértelműen köthető az Unió szintjén is az 
Operafesztiválhoz most már. Ugyanakkor azt is tisztázták a tavalyi évben, - hogy 
szűkebb szakmájából adódóan - feladatuk, hogy az örökölt kuplerájból rend lett,-
áttekinthető, Miskolc érdekeit a magánérdek elé helyező gazdálkodást valósítsanak 
meg és folytassanak. Tisztában vannak vele, hogy egy ilyen rendezvény akár 
többéves előkészítő munkát is jelent, ugyanakkor már tavaly is jelezték – nemcsak az 
Operafesztivál szervezőinek, - hanem minden más rendezvénynek, költségvetési 
intézménynek, leánycégnek és üzleti partnernek, hogy miután aggályosnak látják a 
költségvetés helyzetét és áttekinthetőségét, ezért kérték, hogy mindenki – akár 
előzetesen is egyeztessen, hogy mekkora önkormányzati források állnak majd  
vélhetően a rendelkezésre, annak érdekében, hogy ez a rendezvény hasonló 
színvonalon megrendezésre kerülhessen. Tudniillik az látható volt, hogy az 
önkormányzat anyagi szerepvállalását csökkenteni kell Miskolc hagyományos 
rendezvényein is. Az Operafesztivál kapcsán februárban volt egy olyan egyeztetés –
nem először -, és jegyzőkönyvbe is került, hogy Miskolc 68 millió forinttal tudja 
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támogatni a fesztivált. Ezen az egyeztetésen részt vettek a szervezők képviselői, a 
város képviselői és az érintett minisztérium képviselői. Ehhez az összeghez 
következetesen tartja magát a város. Erre sajnos ennyi pénz van, polgármester úr 
személyesen tárgyalt államtitkár úrral annak érdekében, hogy a rendezvény 
színvonala ne essék és a többi rendezvény is hasonló színvonalon megrendezésre 
kerülhessen. Sajnálatos volt ügyvezető úrnak közvetlen a rendezvény előtti 
megbetegedése, ami számottevően hátráltatta a rendezvény színvonalát. Szerinte 
elkapkodottnak tekinthető néhány rendezvény lemondása, legalábbis annak 
ismeretében, hogy a minisztérium milyen forrásokat szavazott meg. 
Továbbra is fenntartják azt, hogy a város következetes szakmai munkát végez a 
gazdálkodásban, nem változtatja meg a szavát, tartja azt, amit ígér, de többet nem tud 
adni.
Úgy véli, hogy a kommunikáció úgy teljes, hogy ha tisztázzák azt, hogy a 
városvezetése mindent megtett azért, hogy az Operafesztivál működjön. Szerinte a 
rendezvények színvonalasak, a főbb rendezvények telt házasak. Szintén a médiában 
lehetett hallani, hogy a jegyeladások nem úgy állnak, mint ahogy kellene, szerinte ez 
nem így van, mert a jegyeladások az utolsó pillanatban pörögnek fel. Persze vannak 
népszerűbb, és inkább művészi rendezvények, de úgy véli, hogy a városvezetése 
elkötelezett annak érdekében, hogy az fesztivál híre és hírneve fennmaradjon és 
kutatja azokat a forrásokat, melyekkel még többel hozzá tud járulni ehhez.   Ezért is 
kérték ügyvezető urat -  Báthor Tamást- , hogy továbbra is támogass ezt a munkát, de 
legyen vele tisztában, hogy az anyagi lehetőségek korlátozottak. Többek között 
ezáltal is az ország és az unió lakossága számára megmaradjon városunk , mint egy 
színvonalas rendezvény, egy olyan város ahová jönni kell. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úr felszólalását, napirend előtti 
felszólalásra jelentkezett Szegedi Márton a Jobbik-frakciójából, megadja a szót.

Szegedi Márton: Felhívja rá a figyelmet, hogy kicsit ünneprontó lesz ezek után, de 
mivel most nyári szünet előtti utolsó közgyűlés ez, kicsit motiválni szeretné a Jobbik-
frakció nevében a közgyűlést, hogy legyen miről gondolkodni a nyaralás közben. Úgy 
gondolja, hogy semmiképpen sem egy megérdemelt pihenés következik az 1 éves 
Fidesz kormányzás után az eredmények tükrében. Át kívánja venni a forradalmi 
kormány főbb intézkedéseit. A FIDESZ-KDNP új korszakról, új világrendről, új 
rendszerváltásról, gazdasági és szabadságharcról, társadalmi igazságosságról beszél, 
pontosabban csak beszélt. Közben a FIDESZ által 8 éven keresztül úton-útfélen –
egyébként jogosan ostorozott – Gyurcsány-Bajnay megszorítások kevés kivétellel 
továbbra is érvényben vannak. A beígért elszámoltatás megmaradt, a korrupció 
virágzik, a politikusbűnözőket az elmúlt 20 év gyakorlatának megfelelően továbbra 
sem adja ki az országgyűlés az igazságszolgáltatásnak, fenntartja mentelmi jogukat. 
Szerinte nonszensz az, hogy a FIDESZ elszámoltatással kampányolt, éppen most, 
amikor kiderülhetnének a „disznóságok” a parlament, név szerint a FIDESZ-KDNP 
is, nem szavazta meg Káli Sándor mentelmi jogának a felfüggesztését. 

Kéri polgármester urat, hogy beszéde végén adjon egy fél percet dr. Zsiga Marcell 
országgyűlési képviselő úrnak és alpolgármester úrnak, hogy ismertethesse a 
közgyűléssel, a választókkal, hogy a FIDESZ-frakcióból ki volt az, aki például nem 
szavazta meg Káli Sándor mentelmi jogának a felfüggesztését. Úgy látja talán megint 
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a kéz kezet mos elv kezd eluralkodni. Sőt, szerinte úgy tűnik, hogy az új kormány is 
gúnyt űz a magyar társadalom mintegy 85%-ából az egykulcsos 16%-os SZJA 
bevezetésével. Tovább gazdagítva a gazdagokat és tovább szegényítve a szegényeket. 
Az Európai Unió elé terjesztett Széll Kálmán–terv és a konvergencia program további 
soha nem látott megvonásokat és megszorításokat vetít elő közel 1200 milliárd forint 
nagyságrendben. A napokban elégedetten állíthatta az IMF vezető tisztségviselője és 
itt felolvas egy idézetet, mely tartalmazza, hogy a Széll Kálmán–terv és a 
konvergencia program teljes összhangban van az IMF javaslataival. Szerinte ki kell 
mondani, hogy a jelenlegi ultraliberális Fideszes vezetés nem más, mint a külföldi 
tőkeérdekek magyarországi helytartója. A kormány elődeihez hasonlóan folytatja a 
központi pénzelvonást a oktatási, egészségügyi és szociális ágazatból, ezzel is 
csökkentve az életminőséget. Elítéli, hogy a Nemzeti Színház élén – elnézést kérve a 
hölgyektől – egy „díszbuzi” uralkodjon, továbbá elítéli a termőföldjeinket és 
ivóvizeinket a FIDESZ nem volt képes alkotmányos védelem alá sorolni és még 
sorolhatná.
Véleménye szerint a magyar társadalom nagy bajban van és nagyobb gond az, hogy a 
forradalmi kormány tevékenysége rányomja a bélyegét a helyi dolgokra is. Az 
elődeihez hasonlóan pedig megvan spékelve a helyi kiskirályok impotenciájával. Kéri 
polgármester urat, hogy vegyék észre, hogy a Gyurcsány-Káli korszak negatív 
folyamatai az Orbán-Kriza alatt is folytatódnak, meg kellene végre állítani ezeket a 
dolgokat. Sajnos az új városvezetés fennállása óta alig történt valami említésre méltó 
pozitívum. Az önkormányzat további súlyos eladósodása elé kell nézni. Csak 2011-
ben 4,2 milliárd forinttal. A Holding továbbra is másodlagos hatalmi centrumként 
működik, sem a közgyűlés tagjainak, sem a város szavazó polgárainak nincs 
betekintése a cégcsoport gazdálkodásába.
Ezt követően néhány számadatot kíván ismertetni polgármester úrral, miszerint a 
város lélekszáma 9 hónap alatt 1000 fővel csökkent. Az pedig, hogy ez a szám csak 
ennyi, annak köszönhető, hogy városunkba szép számmal költöznek be az „új 
honfoglaló törzsek”, ezt a saját szemével is látta – Perecesen a putrik szaporodását, 
valamint a történelmi Avason is. Szerinte az is jótékonyan alakítja a népességi 
statisztikát, hogy a mai napig Fészekrakó ügyben semmilyen érdemleges döntés nem 
született. Szűk 1 év alatt nem sikerült új munkahelyeket teremteni Miskolcon, ugyanis 
jelenleg 12700 nyilvántartott munkanélküli van, ami pontosan megegyezik a tavalyi 
adatokkal. Egy évnél hosszabb ideje pedig 5300 fő van munka nélkül, mely szerinte 
katasztrofális. Közben pedig dübörögnek a városi projektek, tele korrupciós ügyekkel, 
amivel láthatólag senki nem foglalkozik. 
Természetesen, ha a Jobbik- frakció valamiféle gyanús ügyre lesz figyelmes és azt 
próbálják jelezni, általában azt kapják, hogy nyugodjanak meg, mert az nagy 
valószínűséggel már benne van a Kriza Ákos polgármester úr által tett  feljelentésben. 
Polgármester úrtól ezúton szeretné kérni a lakosok nevében, hogy számoljon be –
amennyiben lehetőség van rá, - hogy hogyan is állnak ezek a büntető ügyek. 
Amennyiben elnézi a népes MSZP-frakciót, úgy látja nincsenek valami előrehaladott 
állapotban ezek a dolgok, hiszen még mindig szabadlábon vannak. 

Továbbá az elmúlt évet nyomon követve a városi fejlesztések bármelyikét nézve – a 
Szinva terasztól az Európa térig – rohad minden, süllyednek a burkolatok, porlik, 
mállik a vakolat, a kövek és még sorolhatná. Nyilvánvaló, hogy rossz minőségből, 
silány anyagokból lettek elvégezve ezek a munkák. A számlákon viszont nem ezt 
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lehet tapasztalni, azon prémium minőségű anyagok, és európai szintű munkadíjak 
vannak kiszámlázva. Szeretné, ha ennek is utána néznének, mert ez még belátható 
időn belül van.

Még egy apróság, a borsodiak, miskolciak nettó havi átlagkeresete közel 10%-al van a 
2006-os szint alatt, a reáljövedelmek tekintetében pedig még katasztrofálisabb a 
helyzet. Az 1 főre eső nettó átlag havi kereset 2010-ben Magyarországon 490 euró, 
Miskolcon 435 euró volt. Németországban egy család nemhogy ennyiből él, kutyára 
költ ennyit. Jelen pillanatban így állunk Miskolcon. Elsikkadt a rendszerváltás, 
elsikkadt az elszámoltatás, kéz kezet mos.
Kérdezi polgármester urat, miért nem történik semmi Miskolcon? Az elmúlt egy 
évben a hatalomátvételen, a politikailag megbízható emberek pozícióba emelésén 
kívül érdemi változás nem történt. Ugyanazok az anomáliák, ugyanazok a 
megoldatlan kérdések, mint ezelőtt volt. A FIDESZ- nek már régen cselekvési 
programokkal kellett volna előállnia, hiszen  több, mint 20 éve van meghatározó 
módon jelen a város közgyűlésében. Az a gyanúja, hogy a 9 hónap alatt egyfolytában  
szervezeti struktúra átalakítás dömping, ami néha már odáig fajul; hogy a saját oda 
tett embereiket rugdossák ki, ez is csak a FIDESZ képtelenségét vetíti elő.
Ezt követően a városvezető koalíciót szólítja meg, miszerint a hatalmat átvették, teljes 
mértékben senkitől se függenek, többségük van, ideje lenne a lázas semmittevést 
abbahagyni, és végre elkezdeni cselekedni a miskolci emberekért, Miskolc érdekeiért. 
Ehhez természetesen a Jobbik, – mint ahogy már korábban is mondták – minden 
támogatást meg fog adni. 
De figyelmezteti a többieket, valamint polgármester urat, hogy az emberek türelme 
elfogyott. Ez szerinte nemcsak a Fidesznek köszönhető, mert ezt az 1 éves pályafutást  
megelőzi egy 8 éves MSZP-s ámokfutás is, de ez a tényen nem változtat. Ismétli, 
hogy a miskolciak türelme elfogyott és ha nem történik végre valami Miskolcon, 
akkor gondok lesznek. 
A városvezető frakciónak eredményes kormányzást és kellemes nyaralást kíván.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a hozzászólását. Igazából 
egész Európát érintett, többszörös történelmi távlatokban. Tartalmával kapcsolatban 
annyi megjegyzést kíván tenni, hogy a Holdingról beszél, hogy nem tudja, hogy mi 
történik, miközben a felügyelő bizottságának a tagja.
Napirend előtti felszólalásra jelentkezett a Szocialista Párt frakciójából Dr. Simon 
Gábor, megadja neki a szót. 

Dr. Simon Gábor: Köszöni a szót és elmondja, hogy az elmúlt percekben elképesztő 
dolgokat hallhattak. Erre az alpári színvonalra nem kíván reagálni. Egyébként tudni 
kell, nyilvánvaló az alkotmánybíróság döntése alapján egy politikusnak sokkal többet 
kell eltűrni, ezért ami őket érintette, az nem gond. Amit Szegedi Márton mond 
szerinte nem veszi senki komolyan. A lényeg viszont szerinte az – és nem akarja a az 
ülésvezetést bírálni -, de Szegedi Márton cigányozott, zsidózott, buzizott és olyan 
dolgokkal foglalkozott, ami nem Miskolc város közgyűlésének az ügye. Például amire 
Zsiga Marcellt felszólította, az nem ide tartozó kérdés. Azt szeretné kérni, hogy 
hasonló eréllyel járjon el polgármester úr ilyen esetben és figyelmeztesse a 
képviselőt, hogy olyat tesz, ami egyébként bűncselekmény határát súrolja. 
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Elmondja, hogy ő a mai napra úgy készült, hogy fognak látni egy törvényességi 
észrevételt, Demeter Ervin törvényességi észrevételét. Egy bizonyos 
összeférhetetlenségi ügyet  hozott szóba 2 hónappal ezelőtt. Demeter Ervin úr 
tájékoztatta róla, hogy Miskolc város közgyűléséhez törvényességi észrevétellel élt, 
ezt ő nem ismerhette meg sem a kormány, - sem a polgármesteri hivatalban. Azon a 
tájékoztató levelében leírta és megerősítette, hogy polgármester úrnak 6 hónapig 
fennállt az összeférhetetlenség ténye. Tehát az a jelzés, amit itt tett a közgyűlés előtt, 
helytálló volt. Utána jött a csavar, hogy ezt a helyzetet a képviselő társai hogyan 
oldották meg. Törvénytelenül. Ezt megállapította Demeter Ervin úr is, amikor egy 
előterjesztés, vagy napirend nélkül határozatot hoztak. Ellentétes volt az 
önkormányzati törvénnyel, és az SZMSZ-el is. Ezt szintén a kormánymegbízott úr 
mondta. Csodálkozik azon, hogy a közgyűlésen sem ismerhetik meg a közgyűlésnek 
írt levelet, reményeit fejezi ki az iránt, hogy erre majd a jövőben lehetőség nyílik. Ez 
az összeférhetetlenség ügy szerinte azt jelenti, hogy polgármester úr 6 hónapig 
kereste  - 30 millió forintot elköltve – a szálkát Káli Sándor úr szemében, de nem 
vette észre, hogy a saját szemében van egy gerenda. Nem vette észre, hogy az 
önkormányzati törvény alapján éppen összeférhetetlenségi helyzetben van. Szerinte 
ez ugyanolyan probléma, mint a mellette ülő alpolgármester, Dr. Zsiga Marcell sem 
vette észre, hogy több hónapig törvénytelenül, duplán veszi fel a költségtérítést –
igénybe veszi Miskolcon és a parlamentben is, -  ez ismét törvénytelen. Az pedig 
elfogadhatatlan, hogy a közgyűlés úgy hozzon határozatot, hogy az nincs napirendre 
véve az előterjesztés. Elfogadhatatlan, hogy az SZMSZ-t így sértsék. 
Azt gondolja, hogy amikor polgármester úr a kampányban azt állította, hogy 30 
befektető áll ugrásra készen a város küszöbén, emellett tett több, mint 100 darab 
ígéretet. Most 9 hónap távlatából azt látják, hogy nem igazán kezdte el ezeknek az 
ígéreteknek a megvalósítását. Ősz óta annyit hallanak, hogy nincs pénz, nincs pénz. 
Jelenleg az önkormányzatnak 2,5 milliárd forintos számlatartozása van. 
Annyi kérése lenne, hogy ha nincs pénz, legalább amiket már a város elért próbáljuk 
megőrizni. A város ne lépjen vissza, mert ha folyamatosan ezt teszi, mindenből 
visszalép, az élet számos területén, akkor ez a város fapadossá fog válni. Mint tudni 
lehet, a fapados légitársaságok is röpködnek, csak nem nyújtják azokat a 
szolgáltatásokat az igénybe vevőknek. A város is ilyen irányba halad. Amerre mennek 
városban azt látni, hogy a fű nincsen rendesen lenyírva. Miskolc toplistás a parlagfű, 
fű- és pázsitfélék pollenkoncentrációjában az országban. A két ok között összefüggést 
vélnek felfedezni. Azt is látják, hogy ellehetetlenítették az Idősügyi -Tanácsot, ami 
alapvetően nem pénzkérdés volt. Ők büszkék voltak arra, hogy Miskolc idősbarát 
önkormányzati címet nyert. Azt látják, hogy visszafejlesztik a közvilágítást. Az 
elkészült beruházás például a kilátó esetében – fapadosítják. Az látják, hogy 
kivéreztették a miskolci salakmotor csapatot. Tulajdonképpen a salakmotor - ahova 
sok ezren jártak – megszűnt. Azt látják, hogy kivéreztették és megszüntették a 
miskolci kézilabda csapatot, megszüntették a város egyik legnagyobb marketing 
értékű rendezvényét a Lékó Plusz Sakkfesztivált. Jelezni szeretné, hogy több 100 
ezer, olykor millió kattintás volt a Lékó Plusz rendezvényekre, mikor szokott ez 
megtörténni - teszi fel a kérdést. Azt látják, hogy nem járnak jobban a város 
fesztiváljai sem. Azt látják, hogy bojkottálták a Kocsonyafesztivált, ahol 200 ezer 
miskolci jól érezte magát. Azt látják, hogy jelentősen megkurtították az 
Operafesztivált. 2 darab Verdi operát mutattak be egy 10 napos operafesztiválon, 
felteszi a kérdést, hogy ezt gondolják nemzetközi hírű operafesztiválnak? Megjegyzi, 
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hogy Veronában egy este 10 ezren nézik meg a Verdi előadásokat. Hogy vetekedhet 
ezzel Miskolc? Ezt is fapadosították. Most szeretné felhívni a képviselők figyelmét, 
hogy a harmadik jelentős fesztivál, – amit egyébként Dr. Zsiga Marcell megígért első 
alpolgármesteri interjújában, - hogy a Cinefeszt fesztivál megfelelőképpen 
megrendezésre kerülhessen. A Cinefesztről már valóban elmondható, hogy országos 
szintű rendezvénnyé vált. Lehet látni a nevezéseken, hogy egyre többen szeretnének 
bekerülni a programba. Ez is Miskolcnak egyik fontos fesztiválja és egyet kíván 
érteni alpolgármester úrral. A város az eddigi 2 millió forintot biztosítja, azonban úgy 
tűnik, hogy a korábbi állami támogatásra nem lehet számítani, ezért kéri, hogy a 
lobbiba jelentősen kapcsolódjanak be. Azt látják, hogy elvonták a támogatást a több 
ezer gyereket érintő mikulásvonattól, – ami téli programja lesz a gyerekeknek. 
Jelentősen csökkentették a miskolci gyerekek nyári táboroztatására fordítható 
összeget, és jelentősen csökkentették a nyári gyermekétkeztetés költségeit. Jelenleg 
ott tartanak, hogy a korábbi 1000 gyerek helyett ezen a nyáron 300 gyerek ehet. 
Összesen 12 apró tényt szedett össze – 1 tucatot – ennyi szerinte alátámasztja azt, 
hogy egy fapadosítás irányába haladunk. Szeretné megkérdezni a jelenlévőket, hogy 
néhány probléma nem is pénz kérdés, vagy annyira jelentéktelen összeggel járna, 
hogy ebbe még lehetne előrelépni. 
Végezetül az MSZP-frakció nevében szeretne ő is gratulálni a csapatnak, a város 
csapatának. Úgy véli, hogy amit polgármester úr elmondott az példaértékű. Úgy 
gondolja, hogy a csapat működtetése során politikamentesen tudott midig a közgyűlés 
eljárni. Akkor is együtt döntöttek, amikor bajban voltak, és szerinte együtt ünnepeltek 
a lelátón is. A frakció nevében gratulál a tulajdonosoknak, a vezetésnek, és 
mindamellett a játékosoknak.
Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr hozzászólását, de szeretné 
néhány dologgal kiegészíteni. Szerinte a közgyűlésnek és a közvéleménynek is tudnia 
kell néhány dolgot.
A kormányhivataltól a mai napig semmiféle iromány nem érkezett ebben a tárgyban 
amiről ön beszél és amivel kapcsolatban a kérdését feltette. 
Szeretné, hogy ha tudná, hogy a parlagfű júliusban, nem pedig júniusban virágzik, 
valamint az a repülő aminek ellopták a teljes tankját, nem tud nagyobb sebességgel 
menni, ezt a finanszírozási kérdésekre szeretné mondani a képviselő úrnak. 
Felszólalásra jelentkezett az MSZP részéről Fodor Zoltán képviselő úr, megadja neki 
a szót.

Fodor Zoltán:Két várost érintő dologról szeretne beszélni. 3 évvel ezelőtt 
megszervezte a várostörténeti vetélkedőt. El szeretné mondani, hogy 18 középiskola 
és 17 általános iskolai csapat vett részt a versenyen. Sikeresnek ítélték meg a 
versenyt, és ezért szeretnék jövőre is folytatni. Holnap délelőtt lesz  az 
elemgyűjtőknek a díjátadása. Két évvel ezelőtt elindított – az országban 
egyedülállóként, ahol ennyi intézmény vesz részt – egy szárazelemgyűjtés, ahol az 
AVE Kft. maximálisan mellé állt. Nekik is köszönetet szeretne mondani. Még két 
adatot szeretne ismertetni. Az idén 5300 kg-t gyűjtöttek össze a gyerekek, és a 7 év 
alatt több, mint 35 ezer kg-t. Ez óriási mennyiség, ami eddig a kommunális szeméttel 
lett kidobva. Lehet, hogy vannak, akik megmosolyogják, de véleménye szerint ez jól 
működik, a gyerekeknek is pozitív élmény, és környezet-tudásosságra tanítja őket. 
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Köszöni a szót. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a képviselő úrnak a hozzászólását. 
Felszólalásra jelentkezett a KDNP részéről Molnár Péter úr, megadja neki a szót.

Molnár Péter: Megköszöni polgármester úrnak a városért végzett munkáját. 
Elmondja, hogy ma egy menedzser típusú polgármesterré kell válni ahhoz, hogy egy 
várost sikeresen lehessen vezetni, navigálni. Dr. Kriza Ákos polgármester úrnak 
köszönik, hogy a messze távol-keletre utazott azért, hogy a városért lobbizzon és 
bízik benne, hogy ez az eredményét meg fogja hozni.

Vissza kíván utalni arra, hogy számára továbbra is álságos, hogy  a szocialista frakció 
a munkahely teremtést kéri számon. Nekik valóban tudniuk kellene, hogy ez mekkora 
nagy nehézség. Nekik, akik 2002-ben 8000 új munkahelyet ígértek és nem lett belőle 
semmi, almazselé gyárat is ígértek, abból sem lett semmi – kampányfogásnak jó volt. 
Örülnek, hogy a városvezetés elindult ebbe az irányba, hogy kőkeményen dolgozik a 
Holdinggal együtt és lobbizik azért, hogy Miskolcra új beruházások jöjjenek. 
Elmondja, hogy hatalmas lehetőségeket mulasztott el a város, példaként említi a 
Mercedes, Ford, MAN nevű cégeket. Itt van az egyeteme Miskolcnak, ami egy 
hatalmas bázis, itt van egy ipari örökség, ami hatalmas lehetőség és ezeket nem 
használta ki az elmúlt 8 évben a szocialista-frakció. Elmondja, hogy nagyon nehéz 
bármit is csinálni, amikor a várost ilyen mélyre taszították és a kasszáját is kiürítették. 
Bizalmát fejezi ki aziránt, hogy polgármester úr tárgyalásai eredményt hoznak és 
rövid időn belül beruházások jönnek Miskolcra. 

Szólni kíván még a Déli-Tehermentesítő út problémájáról. Le szeretne szögezni egy-
két dolgot. Elindult a beruházás még az előző önkormányzati ciklusban. Az ott élőket 
viszont nem kérdezték meg, hogy ők hogyan látják ezt a beruházást. Tavaly nyáron az 
ott élő lakosság – Petőfi u., Malomszög u. és ez a környék lakossága – petíciót 
juttatott el, tiltakozott minden formában, de nem foglalkoztak velük. Lenyomták a 
torkukon és építettek oda hidakat, úttalan utakat. Az új városvezetés októberben 
megörökölte ezeket a helyzeteket. Egy barátja is azt kérdezte tőle, hogy Miskolc a 
hidak városa címre tör. Egy tény, – amit el kell mondani - , hogy az egy régi 
problematikája Miskolcnak, hogy a Szinva-völgyét kinőttük, ezzel a helyzettel 
kezdeni kell valamit. Ez a jövő nagy faladata. Elmondja, hogy megörökölték a félig 
kész utakat, hidakat, a lakossági tiltakozás is továbbra is megáll és fennáll. Ebben az 
esetben is cselekvésre van szükség. Számára rendkívül örömteli, hogy az új 
városvezetés és polgármester úr ehhez, és minden más beruházáshoz úgy áll hozzá, 
,hogy a lakossággal kommunikál. A Selyemréti beruházás  a mélygarázs, – ami a 
Patak utcára épül –, valamit a diósgyőri beruházások kapcsán szintén voltak lakossági 
fórumok. Számára az is örömteli, hogy a lakosság aktívan részt vesz ezeken a 
fórumokon, és elmondja a véleményét. 
Ami pedig még örömteli – leginkább a lakosok számára, -  hogy a városvezetés a 
legmagasabb szinten  képviselteti magát ezeken a fórumokon, és figyelembe veszi a 
miskolciak kéréseit, megfogalmazásait. 

Ugyanez igaz a Déli-Tehermentesítő út kapcsán is. Tény, hogy egy kis csúszás 
keletkezett, de éppen azért, mert a lakossággal elkezdtek kommunikálni. A már 
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kialakult szerencsétlen helyzetből a mostani városvezetés megpróbálja a legjobbat 
kihozni, hogy a legjobban járjon a város és lakosai is. Számára rendkívül nevetséges 
és cinikus az, amikor a szocialista képviselők számon kérik akár e téma kapcsán is az 
új vezetést.
Még el szeretné mondani, hogy a Diósgyőr szurkolók hatalmas drapérián kihúzták 
azt, hogy amikor 100 éves volt a csapat a pokolban, amikor 101 éves lett a 
mennyországban érzik/érezzük magunkat. Úgy véli, hogy Benczés Miklós 
vezetőedzőnek, a csapat minden tagjának, a DVTK minden munkatársának, a 
vezetésének és minden szurkolónak köszönetet kell mondani. Úgy véli, hogy ez egy 
közös miskolci siker, hogy a csapat visszajutott az MB1-be. A jelenlegi városvezetés 
nem kívánja kisajátítani a Diósgyőrt magának, mint azt ahogy az előző polgármester 
próbálta tenni. Bízik abban, hogy ezt a sikert az MB1-ben is folytatni tudja a csapat, 
és hasonló szép sikereknek tapsolhatnak majd együtt.
Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a hozzászólását, és 
személyes érintettség kapcsán megadja a szót Dr. Zsiga Marcell úrnak a szót. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ahogy Molnár képviselő társa utalt rá, az 
MSZP-nek az állításai körülbelül olyan állagúak voltak, mint az említett titkos 
almazselégyárnak a terméke az almazselé. Nagyon jól hangzik, de semmi tartalma 
nincsen. Talán elég egy olyan tény, mint a parlagfű, – ahogy polgármester úr említette 
– nem júniusban, nem májusban, hanem július közepén virágzik, mint a napraforgó. 
Tisztelt képviselőtársai ezt vegyék figyelembe. 
A többi állítással kapcsolatban pedig, Önök voltak azok, akik tönkretették az egész 
várost. Eladósították 8 éven keresztül, kiürítették a városi kasszát. Olyan 
megállapodásokat kötöttek Holding- os cégvezetőkkel, amelyek után inkább 
pironkodniuk kellene, nem pedig kiállni és a város vezetését most számon kérni azért, 
hogy egy fél évig miért nem dolgoznak. Elmondja, hogy ők igenis dolgoznak, csak 
nehéz, mert súlyos terheket kaptak örökségül.
Jobbikos képviselőtársának pedig azt kívánja elmondani, hogyha a kormány 
tevékenységét kéri számon, akkor azokkal a Jobbikos képviselőkkel beszélgessen el, 
akik ott ülnek a kormánnyal szemben/mellett az országgyűlés frakciójában. Csak 
emlékeztetőül jegyzi meg, hogy az ország úgy indult tavaly nyáron, hogy 
Magyarország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájával – az 
árvízzel – kellett megküzdenie a kormánynak, amit sikeresen megtett. Épülnek azok a 
gátak, amiknek az elmúlt 8 évben kellett volna megépülniük, hogy ilyen 
katasztrófákra ne kerülhessen sor. Következett a vörösiszap katasztrófa, ami szintén 
súlyos terheteket rótt a kormányra. Megemlíti azt is, hogy az elmúlt évben többször is 
szigorodott a Büntető Törvénykönyv. 1800 új rendőr állt szolgálatba, ebből 70 rendőr 
érkezett Miskolcra, és a rendőrkapitány úr tájékoztatása szerint nyár folyamán további 
70 rendőr fog még érkezni ide, hogy a közbiztonságot még jobban érezhessék a 
lakosok. A Fidesz elkezdte a vizsgálatokat, mind a városban, mind az országban, 
több, mint 60 büntetőügyben folyik a nyomozás. Köszöni a szót. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a hozzászólását. Dr. Kiss 
Jánosnak adja meg a szót a Fidesz frakciójából.
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Dr. Kiss János: Azzal kívánja kezdeni, hogy Szegedi Márton frakcióvezető úrnak a 
beszédéből indul ki. Úgy érezte magát – miközben hallgatta a mondottakat, -  mint 
kisiskolás korában, amikor a tanító néni sorolja a nyári kötelező olvasmányok. A 
képviselő úr pedig diktálja: munkanélküliséget megoldani, a város strukturális 
problémáit megoldani, a város pénzügyi problémáit megoldani. Most is csak azt 
érezte, hogy szívesen megoldanák azokat a problémákat, amiket a képviselő úr 
felvetett, csakhogy ezeknek az megoldásához még idő kell. A korábbi felszólalók is 
elmondták, hogy nem lehet olyan ütemben haladni, mint ahogy azt felvázolta. Abban 
a székben amelyikben a képviselő úr ül, könnyű egy 8 perces beszédben felvázolni, 
elmondani, hogy milyen problémákat kell megoldani. Abban, amelyikben a 
polgármester úr ül nehéz, ott meg kell oldani az elmúlt 8 évnek a terheit és 
problémáit, amik itt maradtak ezen a városon. Ez két külön dolog, más-más 
mennyiségi, és minőségi munkát igényel.

Visszakanyarodik ahhoz, amiről eredetileg beszélni akart arról, hogy mit vett át ez a 
város. Mivel küszködik, mik derülnek ki még nap mint nap. Egy hírportálon 
megjelent sajtóanyagot olvas fel, ami a város előző polgármesteréről szól. Itt Káli 
Sándor azt  nyilatkozta az „eszak-hirnök.hu”-nak, hogy ő direkt nem hagyott 
bizonyos cégeket megtelepedni Miskolcon, mert az zavarta volna a helyi 
konkurenciát. Pedig akkor is igen sok munkanélküli volt a városban, szükség lett 
volna a munkahelyekre. 2002-ben vette át az MSZP a várost és valóban jól mondta 
Molnár Péter képviselőtársa, hogy 8000 munkanélküli volt ebben a városban. 2010-
ben, amikor az MSZP átadta ezt a várost körülbelül kétszer ennyi volt ez a szám. 
Tehát a munkahelyek létesítése indokolt volt. Nem érti, hogy miért nem a lakosok 
prioritását részesítette előnyben, és miért egy – általuk nem ismert -, de 
kedvezményezett vállalati kört pedig védett, a városba betelepülni kívánó cégektől. 
Ha megkérdezték volna ezeket a munkanélküli embereket biztos nem erre a döntésre 
biztatták volna.
Sajnos nem tudja tovább folytatni a gondolatmenetét, mert lejárt a felszólalásra szánt 
ideje, pedig lettek volna még kérdései. A téma pedig örök, és ha lesz rá lehetősége a 
következő közgyűlésen ezeket fel fogja tenni. Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr hozzászólását. 
Bejelenti, hogy a napirend előtti hozzászólások után a közgyűlés az elfogadott 
ügyrendi javaslat szerint zárt üléssel folytatja munkáját. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a közgyűlés az elfogadott ügyrendi 
javaslat szerint zárt üléssel folytatja munkáját. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy –
Jegyző úr, Aljegyző Asszony, a Polgármesteri Kabinet vezetője és osztályvezetője, a 
Jegyzői Kabinet főosztályvezetője és osztályvezetője, valamint a Humán Főosztály 
főosztályvezetőjének a  kivételével - hagyják el az üléstermet. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

A közgyűlést a a zárt ülést követően nyílt ülésen folytatja a munkáját.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti a napirendek megtárgyalása következik. 

 1. napirend  tárgya: Javaslat a  műszaki ellenőrzési feladatok Miskolc 
Holding Zrt. részére történő  átadásával érintett 
önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester
Dr. Kriza Ákos polgármester:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 
2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, illetve az önkormányzati feladatellátás 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, melynek keretében döntött az intézményi 
ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási, beruházási feladatainak a MIBERSZOLG 
Kft.-től a MIK Zrt.-hez történő áttételéről, valamint az önkormányzat érdekkörében 
felmerülő műszaki ellenőrzési feladatoknak a MIBERSZOLG Kft.-ből a Miskolc 
Holding Zrt.-be történő átszervezéséről.
A határozat 5. pontjában a közgyűlés elrendelte a feladat-átcsoportosítással érintett 
rendeletek módosítását tartalmazó előterjesztés 2011. júniusi közgyűlésre történő 
beterjesztését.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Mokrai Mihály: Kérdése, hogy a műszaki ellenőrzés  MIBERSZOLG Kft.-ből 
való elvétele mennyiben lenne jó? Ugyanis az történik, hogy ha MIK irányába tart ez 
a tevékenység  átszervezése, gyakorlatilag mivel a MIK kivitelez is, saját magát fogja 
műszaki ellenőrizni is?  Szerinte nem lenne egészséges, ha a műszaki ellenőr ugyan 
azt a tevékenységet végezné. Ha a  MIBERSZOLG Kft.-ből kimozdítjuk, betelepítjük 
a Holding Zrt.-be. Most akkor a Holding vezetésében kívánunk olyan volumenű 
szervezetet létrehozni, amiben egy műszaki csoport is létezzen? Amikor a Holding 
szerkezete kialakult, ezzel kapcsolatban nagyon sok vitát folytattunk le, hogy hol 
lenne ennek a tevékenységnek igazán a helye, szerepe. Mi lenne a legjobb és ezért 
döntött úgy annak idején az előző városvezetés, hogy a volt Tanácsi Beruházó 
Vállalat mintájára, annak is az ellenőrző szervére megfelelően alakítottak ki egy 
önálló ellenőrzést, műszaki ellenőrzést végző tevékenységet , ami nincs kapcsolatban 
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azzal, aki a kivitelezést végzi. A városban nagyon sok tevékenységet, beruházást a 
MIK Zrt. építőipari része végez. Felmerül a kérdés, hogy a MIK Zrt.-ben az építőipari 
tevékenységet fogják megszüntetni vagy egyébként a  MIBERSZOLG Kft. mellett a 
Holdingban létrehoznak egy másik műszaki ellenőrző egységet vagy a Holding  
szerkezetében, ami teljesen idegen, hozunk létre egy önálló műszaki ellenőrzési 
részleget? Ilyen kérdések merültek fel benne. A tevékenységet akár hogy lehet 
szervezni egyetlen dologra kell odafigyelni, hogy akit ellenőriznek és az ellenőrző ne 
egy szervezetben legyen, mert már ennek látták a következményét, mely semmi jóra 
nem vezet, ha az ellenőrző és az ellenőrzött ugyanabban a cégnek az 
eredményességének az előremozdításában érdekelt. Felhívja polgármester úr és a 
közgyűlés figyelmét arra, hogy ez ilyen formában nem megfelelő. Szerinte el lehet 
vitatkozni arról hogy a MIBERSZOLG Kft. ezt a tevékenységet jól és hatékonyan 
látta-e el. Meg lehet vizsgálni a költség hatékonyságot és minden más dolgot is. Óvva 
inti, hogy olyan struktúrát hozzanak létre, amit csak azért változtatnak meg, mert meg 
akarják változtatni, egyébként meg funkcionálisan és egyéb szempontból nincs 
értelme. Felhívja még egyszer a figyelmet, hogy mindenféleképpen kerülje el, hogy a 
saját beruházások műszaki ellenőrzése, és a saját beruházások kivitelezése egy cégbe 
kerüljön.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A beruházásokat a MIK Zrt. végzi és a Holdinghoz 
kerül az ellenőrzési tevékenység. Megkéri Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató 
urat, amennyiben nincs más hozzászóló, hogy részletesen mondja el képviselő úrnak a 
folyamatot. 

Szélyes Domonkos vezérigazgató: Köszönti a résztvevőket, elmondja ez az előző 
közgyűlésnek volt a témája a feladat-átcsoportosítás, akkor ez elfogadásra került. A 
mostani témája a közgyűlésnek a technikai átvezetése az akkori döntésnek. A műszaki 
ellenőrzés a Holding Zrt.-t érinti, a beruházás bonyolítás és a kivitelezés a MIK Zrt.-
hez tartozik. Tehát nincs összeférhetetlenség. A MIBERSZOLG Kft.-ből a feladatok 
azért kerültek átcsoportosításra, mert ingatlan beruházó és ingatlan kivitelező, 
ingatlanberuházással foglalkozó szervezet feladat racionalizálását hajtották végre. 
Ezért gondolták, hogy a tulajdonosnál, mint a MIK Zrt.-nek a tulajdonosánál egy 
plusz kontrollt adnak, ami műszaki és pénzügyi kontroll is lehet. A szakmai 
színvonalról, meg a kollégákról, tehát ugyanazok a kollégák fogják végezni a műszaki 
ellenőrzést, illetve nagyrészt azok a kollégák, akik a MIBERSZOLG Kft. esetében is 
ezt végezték. Feladat racionalizálásnak ezentúl még az volt az értelme, hogy korábban 
a MIBERSZOLG Kft. bonyolításában végzett intézmény karbantartási, felújítási 
munkákat külsős vállalatok végezték, amikor a MIK Zrt.-nek itt volt erre a szabad 
kapacitása, és ezek a kapacitások nem voltak lekötve. Ez volt az eszenciája a feladat  
racionalizálásnak, a műszaki ellenőrzés pedig pont azon okok miatt is, amit  mondott, 
hogy a kontroll a tulajdonos kezében legyen, ezért kerültek és javasolták a Holding 
Zrt.-hez tenni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja. 

2. napirend  tárgya: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására
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Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 2011. szeptember 1. napjától módosul. A módosítás célja, 
hogy a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó 
jogosultak a lakásfenntartási támogatás rendszerébe bekerülhessenek.
A Szociális törvény három típusú lakásfenntartási támogatásról rendelkezik: a 
törvényben meghatározott feltételek szerint jogosultaknak (normatív lakásfenntartási 
támogatás), az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek és az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (helyi 
lakásfenntartási támogatás).
A helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
tartalmazza, az előbb felvázoltak miatt, ezért e rendeletet módosítani szükséges.
A Szociális törvény a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági 
jövedelemhatárát 2011. szeptember 1. napjától kezdődően 100 %-kal felemelte, így 
sokkal többen lesznek jogosultak erre a támogatásra. Ebből eredően a helyi 
lakásfenntartási támogatás szabályait úgy célszerű módosítani, hogy azon 
személyeknek nyújtson segítséget, akik számára élethelyzetükből adódóan nagyobb 
anyagi terhet jelent a lakásfenntartási költségek megfizetése, azaz az egy személyes 
háztartások-, valamint azon háztartások, melynek minden tagja betöltötte a 70. 
életévét, s jövedelmük miatt nem jogosultak a normatív lakásfenntartási támogatásra. 
Az anyaghoz az ülés előtt előterjesztői módosító indítvány került kiosztásra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Egészségügyi és Szociális 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászóló:

Dr. Kovács László: A KDNP az előterjesztést támogatja. Két megjegyzést tesz. 
Egyik meghatározó a jövedelemhatár, idáig az az öregségi nyugdíj 150 %-a volt 
meghatározva, most 250 %-ban határozták meg.  Ez gondolkozásra készteti az 
embert, hogy ez hogyan fog kinézni, de a szociális érzékenységünket  az bizonyítja, 
hogy a helyi lakásfenntartási támogatás úgy lett meghatározva, hogy a normatív 
támogatás 250 %, a helyi lakástámogatás minimuma 200 % volt. Normatív 
lakástámogatásra még azok is jogosultak lesznek, akik idáig 200 %-a volt, hiszen  250 
%-ra emelkedett a normatív, tehát a helyi támogatásból kiesnek, de belekerülnek a 
normatív támogatásba. Az új szabályozási rendszer kivételt tesz az egyedül élők 
esetében 300 %-ra és az egyedülálló 70 év felettiek esetében 325 %-ra, ahol a 
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háztartásban minden fő betöltötte a 75. életévét ott  275 %-ra emelkedett a 
lakástámogatás. Precíz és korrekt szabályozásnak tartja ezt. A többség a normatív 
lakástámogatást fogja igénybe venni, ennek 90 %-át az országos költségvetésből 
támogatjuk, ez a mi szempontunkból megtakarítást fog eredményezni. A folyamatban 
lévő ügyeket folyósítani kell, augusztus  elsejéig érvényben van az előző szabályozási 
rendszer, ezért még 2012. július  végéig folyósítani fogják a helyi lakástámogatási 
rendszerben megítélt támogatást. A támogatás nem pénzbeli támogatást jelent, arra 
törekszik az  önkormányzat, hogy a közüzemi szolgáltatók felé teljesítse  ezt a 
támogatási formát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a  vitát lezárja.

3. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elmúlt időszakban a rendelet-módosításban 
szereplő területeken - az ott élők kérésére, a terület képviselőjének javaslatára - a 
Régió Park Miskolc Kft. felmérést végzett, melyek alapján újabb terület bevonása  
vált szükségessé a parkolási övezetbe.
A városban uralkodó mozgáskorlátozotti kártyával való visszaélések visszaszorítása 
érdekében elengedhetetlenül szükséges helyi rendeletünkben is szigorítani a 
mozgáskorlátozotti kártya használatát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Perecsenyi Attila urat, a Régió Park Miskolc 
Kft. ügyvezető igazgatóját szóbeli kiegészítését tegye meg.

Perecsenyi Attila: A Régió Park Miskolc Kft. szeretne minél jobb PR- hoz jutni 
elfogadtatni magát Miskolc lakosságával. Folyamatosan szondázzák a 
parkolóhelyeket, és nézik azt, hogy hol szeretnének a lakosok újabb parkolóhelyeket  
létesíteni. Ezért készítették ezt a módosító javaslatot és azért, hogy áru értékarányt 
tudjunk biztosítani a zúzalékos parkolók és az aszfaltozott parkolók között. A zöld 
zónából visszasorolnának a sárga zónába egy parkolóterületet, ez a Városháztér 7-15 
számig, ugyanakkor  a zöld zónában bevezetnének egy újabb parkolóhelyet a 
Szentpáli Szakközépiskola udvarára, abból az okból, hogyha a városba autóbusszal 
turisták, vendégek érkeznek, akkor a városközponthoz közel tudjunk biztosítani nekik 
parkolóhelyet. A zónáknak a kijelölése, illetve, hogy milyen utcákat vonunk be, erről 
lakossági megkeresések érkeztek hozzánk. 70 %-ot meghaladó telítettségnél tudjuk 
biztosítani, vagy előterjeszteni ezen területeket. Megvizsgáltuk és ezek biztosítják ezt 
a feltételt is. Kéri a módosító javaslatuknak az elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Bartha György: Igazgató úrtól kérdezi, hogy ITC háta mögött és a Nyugdíjbiztosító 
bejáratánál lévő sáv, amelyik nem volt a parkolási rendszer része és két és fél héttel 
ezelőtt áthelyezésre kerültek a táblák, de úgy gondolja, hogy eddig is úgy volt és úgy 
is kell lennie, hogy mindig közgyűlési döntés kell ahhoz, hogy valamely területet 
bevonják a parkolásba. Megkérdezi igazgató urat mi indokolta ezt, hogy hamarabb 
történjen ez az áthelyezés, és ez miért nem szerepel az előterjesztésben?

Kovács Józsefné: Elmondja, hogy a választó körzete is érintett a rendelet-
módosításban, Vologda, a Mátyás király, a Szepessy és a Toldy utcák is. Kifejezetten 
az ott lakók kérésére vált szükségessé az intézkedés, mivel annyira zsúfoltak már a 
parkolók, hogy saját lakásuk előtt nem tudnak megállni az autójukkal az ott lakók. 
Már az előző képviselőtől is kérték ezt a lehetőséget, hogy fizetős legyen a parkoló, 
több mint 100 lakó és autótulajdonos írták alá ezt a kérelmet. A rendelet-
módosításban szerepelő területeken csökken a zsúfoltság, kulturált parkolás válik 
lehetővé, és az ott lakók parkolása is egy jelképes összeg befizetésével megoldódik. 
Köszöni ezt a módosítást.

Katona Ferenc: Bejelenti, hogy Perecsenyi Attila úrral egyeztetve kísérleti jelleggel 
ez év július 01-auguszus 31-ig a Régi posta utcai garázsban a parkolóházban 
ingyenesen parkolhatnak hétvégén, szombat reggel 07.00 órától – vasárnap este 22.00 
óráig. Ezzel csökkentve a belvárosban történő parkolási zsúfoltságot.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert:  Elmondja, hogy  érintett a parkoló terület bővítésében. 
Az M1-Fitness körül élő lakók gépjárművel való hazatérésükkor nem tudtak 
leparkolni, mert a Makropolisban, és a környéken  dolgozók elállták az útjaikat. 
Korábbi felvetése után sikerült, hogy parkolóövezet legyen itt kialakítva, ám jelenleg 
ez a Bulcsú utcán van. Mivel az előző város rész képviselője ennek érdekében nem 
tett semmit, ezt erős lakossági nyomásra és közbenjárására sikerült elintéznie, ezt 
köszöni  Perecsenyi Attila úrnak, így javult a szűk utcákban elhelyezkedő parkolók 
miatt a közlekedés biztonság . A közlekedés politikát sikerült előremozdítani ezáltal, 
hogy az itt parkoló autók száma lecsökkent, illetve azok akik a belvárosban 
dolgoznak egy külső területre parkolnak az autókkal, így az ott lakók biztonságban 
tudva, hogy autójuk a ház körül fog parkolni nyugodtan hazatérhetnek.

(Innen Dr. Kriza Ákos polgármester Dr. Zsiga Marcell alpolgármesternek adja át az 
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ülés vezetését)

Seresné Horváth Zsuzsanna: A parkolási zónák kijelölése egy város életében az 
elég kényes témák közzé tartozik. Szerinte a legideálisabb az lenne, ha a 
miskolciaknak egyáltalán nem kellene a parkolásért fizetniük, néhány belvárosi 
városrész kivételével. Azt hiszi a város anyagi kondukcióit ismerve erre még egy jó 
darabig várni kell. Szükség lenne néhány esetben a parkolási díjak módosítására, 
legalábbis csökkentésére. Gondol itt a  hétvégi és a turisták által kedvelt helyek 
díjainak csökkentésére. Két dolog szempontjából is fontos lenne szombaton, illetve 
vasárnap a kirándulóhelyek környékén, mert a gyerekes családok ezekre a helyekre el 
sem mennek, mivel ezeken a helyeken parkolódíjat kell fizetni, ez sok esetben 
visszatartó erő. Ezeken a helyeken nagyon sok vállalkozó folytat tevékenységet, és ha 
a díjak csökkenhetnének, akkor megnövekedhetne az ő forgalmuk. Ezáltal biztosabb 
lenne a megélhetésük, stabilabb adófizetők lennének városunknak. Hosszútávon nem 
biztos, hogy ha ezeken a helyeken csökkenti a díjak mértékét, akkor feltétlenül 
bevételkiesést eredményezne. Ezt el lehet mondani a Zsarnay piacról is, ott is 
megnövekedhetne a kereskedők forgalma, ha nem lenne olyan magas a parkolási díj, 
nem is beszélve arról, hogy attól függetlenül, hogy mennyi időt kívánnak ott eltölteni 
260 Ft behajtási díjat kell fizetni, holott a környéken számos multicég hatalmas 
ingyenes parkolókkal várja a vásárlókat. El kell gondolkodni azon, hogy a hétvégi 
parkolási zónák díjait át kell alakítani. Számos Magyarországi városban az 
üdülőhelyeken vendégmarasztaló parkolási díjszabás van. Például be lehetne vezetni, 
hogy ezeken a helyeken 1 óráért 200 Ft-ot, 2 óráért már csak 300 Ft-ot, 4 óráért 400 
Ft-ot, és egy egész napos jegyért márt csak 500 Ft-ot kellene fizetni. Ez a rendszer 
sokkal  vendégmarasztalóbb megoldás lenne mint a meglévő, amely arra ösztönzi a 
kirándulókat, hogy ne maradjanak ott olyan sokáig, minél hamarabb hagyják el a 
helyszínt. Mindenképpen indokoltnak tartja, hogy ezeken a területeken változtassanak 
a parkolási díjak rendszerén.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Csatlakozik Katona Ferenc felvetéséhez. Örvendetesnek 
tartja, hogy a belvárosban egy ingyenes hétvégi parkolási rendszer kezd kialakulni, 
illetve ennek az első lépéseit megtették. A szocialisták által korábban a belvárosban a 
kereskedők már a bérleti díjak fizetésével gondba kerültek. Ebből eredően rengeteg 
üres üzlethelyiség található, ez elriasztja a  lakosságot már attól is, hogy a főutcán 
végig sétáljon. Örvendetes lépésnek tartja a Régi posta utcai hétvégi ingyenes 
parkolást. Előrelépésnek a  város vezetés részéről is, hogy ezt az indítványt megteszi. 
Illetve  Perecsenyi Attila úrral megbeszélés alkalmával egyeztettek, hogy  a város 
másik részén is fognak kialakítani egy ilyen parkoló  övezetet, ahol hasonló 
körülmények között ingyenesen lehet parkolni. Szabályozzák azzal a parkolók 
telítettségét, hogy megmarad a fizetőövezet, ugyanakkor biztosítanak szabad parkolót 
azoknak, akik a belvárosban sétálni szeretnének. Reméli  a belváros fellendítésében 
így egy újabb előrelépést sikerül tenni.

Soós Attila: Figyelem felhívást intéz a főépítész úrhoz. Tisztában vele, hogy ezek a 
városban meglévő magánparkolók, hogyan játsszák ki a jogszabályokat és bérleti díj 
keretében történik a parkolás. Kéri, hogy amennyiben egy megoldás van rá, akár 
város képileg is, gondol itt a Hősök Terén álló turistabuszokra a kavicsos parkolón, 
ami annyira nem különbözteti meg a Hősök Terétől a parkolót. Vizsgáljanak  meg 
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minden jogi lehetőséget, hogyan lehet a kalózparkolásokat megszüntetni, mert ez nem 
fér bele Miskolc városképébe. Kipróbálta, hogy valóban nem parkolási, hanem bérleti 
díj címen szednek díjat és ezzel játsszák ki a törvényt, hogy ez engedély köteles 
tevékenység.

Dr. Mokrai Mihály: Szerinte ez érdekes hozzászólás volt, hogy a FIDESZ 
városvezető frakciója egyik tagja feláll és azt mondja, hogy itt bérleti díj címén 
szednek parkolási díjat, miközben  vezetik a várost. Amennyiben  nem tetszik a 
dolog, akkor fel kell lépni ellene, nem megvizsgálni kell, hanem tenni kell ellene. A 
jobb oldalon van most a stafétabot, amivel a várost vezethetik, amit átadtak. Ilyen 
hozzászólást még nem hallott, ahol a városvezetés frakciója egyik tagja elmondja, 
hogy mit kéne csinálni. Nem elmondani kell, hogy mit kell csinálni, hanem meg kell 
csinálni azt a dolgot. Ezért kapták a választóktól a felhatalmazást és a bizalmat. Kéri, 
hogy ennek megfelelően szóljanak hozzá.

Dr. Kiss János: Gondolta, hogy sok hozzászólás lesz ezzel kapcsolatban, hiszen 
sokan autóznak és ebből következően parkolnak. Nem gondolta, hogy politikai 
irányban is elfog menni a vita, de akkor politikai irányban indul el. A városvezetést 
képviselő frakcióban ülő képviselőknek lehetősége sincsen jobbító javaslatokat tenni 
egy közgyűlésen, akkor javasolja képviselő úrnak, hogy fontolja meg és gondolja át 
azt a  teóriát, amit kialakított. A belvárosi és túlnyúló parkolási díjfizetési 
kötelezettségek kérdése minden nagy város problémája, hogy az autók száma 
folyamatosan nő, a parkolók száma pedig nem tud folyamatosan nőni. Lehet 
mélygarázsokkal és parkolóházakkal enyhíteni a helyzeten. Versenyfutásnak tartja, 
hogy az autók számának növekedést nem lehet utolérni az építkezéssel. Javasolja, bár 
ehhez számítástechnikai háttér kell, a Nyugat-Európai városokban megvalósított, 
hogy a parkolásból várt bevételekből úgy veszik ki a terhüket az autósok, amekkora 
terhelést okoznak a városnak. Az Alkotmány Bíróság megállapította, hogy parkolási 
díjat csak azért nem lehet szedni, hogy a város bevételhez jusson, akkor lehet szedni, 
ha forgalomszervezési okok miatt,  belváros telítettségi ok  miatt indokolt. 
Amennyiben azt a logikát követi, hogy terhelési arányában kelljen fizetni az 
autósoknak, akkor meg lehet vizsgálni, hogy parkolási díjat azzal arányosan kell 
fizetni, hogy az autós által éppen elfoglalt parkolóban milyenek a parkolási 
viszonyok. Úgy működik, hogy parkolási zónában és parkolási időszakban vagyunk, 
de ha egy autós egy teljesen üres parkolóba áll be, vagy egy alig terhelt parkolóba áll 
be, akkor aránylag kevés parkolási díjat fizet, viszont ahol a parkolóban álló autók 
száma növekszik, vagy akár már az utolsó helyeket akarja elfoglalni, akkor az általa 
fizetett parkolási díj akkor már magasabb. Parkolási problémák nem csak parkolási 
övezetben, hanem azon kívül is vannak, például egy régi lakótelepen. Ezek 
megoldásán is el kell gondolkodnunk.

Soós Attila:  Megköszöni, hogy Dr. Mokrai Mihály hozzászólásával súlyos 
véleményének adott hangot. Kérdezi, hogy az a baj, hogy valaki dolgozik? Lehet, 
hogy meglepte képviselő urat, hogy valaki próbál tenni a városért. Vagy azt vitatja, 
hogy ezek a bizonyos bérleti díjak, vagy magántulajdonba került ingatlanok, esetleg 
hogy kerültek ebbe a  magántulajdonba, és az eddigi városvezetésnek ebben milyen 
érdeme volt. Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? Ha ez irányba próbálja elvinni a 
dolgot, akkor  ennek nagyon örülne és  próbál konstruktívan közeledni a dologhoz, 

31



hogy nyilván erre gondolhatott, amikor megszólíttatott. Abban az esetben és a 
továbbiakra vonatkozólag, hogyha azt fogja kritizálni, nyilván érdemi hozzászólás 
nélkül, hogy valaki dolgozik, akkor ehhez tényleg nem tud hozzászólni.

Dr. Mokrai Mihály: Nem érti mi történik. Örül annak, hogy a kormányt vezető 
koalíciónak vannak ötletei, hisz ez azt jelenti, hogy próbálnak valamit csinálni. 
Felhívja a figyelmet, hogy 9 hónappal ezelőtt volt egy programjuk. Azt a programot 
nem lehet úgy végrehajtani, hogy mi úgy állunk itt mintha semmi közünk nem lenne 
az egészhez. Nem érti. a meg szólíttatásokat több ízben. Itt egy parkolási témáról 
beszélnek, felvetettek egy problémát. Erre reagált, hogy nem felvetni kell a 
problémát, hanem városvezetőként megoldani. Ez volt a hozzászólása lényege. A 
személyeskedésre elmondja, hogy két hete kórházi kezelés alatt áll és kórházi 
kezelésből jött, ami nem Miskolcon történik. Mégis itt van a közgyűlésen, mert 
érdekli Miskolc város jövője, fejlődése. Megemlíti képviselőtárának, hogy ez nem az 
első hozzászólása, hanem a második. El kellene gondolkodni azon, hogy a 
javaslatokat frakció ülésen kellene megtenni, ott a városvezetés elé terjeszteni. A 
városvezetés dolgozza ki a az apparátussal együtt a megoldási lehetőségeket, és ezt 
utána végre kell hajtani.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A városvezetés végre rendel szeretne tenni és 
ezért egy-két képviselő felveti a javaslatait abban semmilyen elítélendő dolog nincs. 
Viszont azok a kérdések jogosak, hogy azon a város területen, amelyet sok városlakó 
joggal kritizál. A Hősök Terének a környékén, hogy kerülhetett egy ingatlan 
magántulajdonba az elmúlt 8 évben, így  a tér arculatát teljes mértékben 
meghatározhatják. Úgy gondolja ebben a kérdéskörben a városvezetésnek rendet kell 
tennie és ha ez az MSZP-frakciót zavarja, azt sajnálja, de ezt tudomásul kell venni, 
hogy  rendet szeretnének tenni minden területen.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri Perecsenyi Attila urat, hogy egészítse ki 
a vitában elhangzottakat.

Perecsenyi Attila: Bartha György úr kérését meg fogják vizsgálni, mire gondol 
konkrétan. Elmondja, hogy nem helyeztek ki mostanában táblákat és nem bővítettek. 
Bővítésre kértek volna engedélyt.

Dr. Simon Gábor:  Az MSZP- frakció nevében az  SZMSZ 30.§. 11. pontja alapján, 
kéri  fél óra ebédszünet elrendelését kéri.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, hogy szavazzon a közgyűlés erről a 
javaslatról

A közgyűlés 7 igen, 9 nem szavazattal, 1tartózkodás 
mellett (nem szavazott: 12 fő) a a javaslatot elutasította.

4. napirend tárgya: Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a 
közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) önkormányzati rendelet 
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módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés a települési képviselők, 
tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok elnökeinek, tagjainak tiszteletdíját, juttatását 
és költségtérítését szabályozó önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot. 
A rendeletet indokolt a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően aktualizálni és 
a kötelezettségszegés esetén alkalmazott csökkentés legmagasabb mértékét az alapdíj 
25 %-ában megállapítani. A jogszabályban előírt kötelezettség igazoltan 30 napot 
meghaladóan betegség miatt, önhibán kívüli megszegését indokolt az általános 
szabályok alóli kivételként meghatározni. Ez utóbbi esetben a tiszteletdíj csökkentése, 
mint szankció nem alkalmazható.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

(Innentől Dr. Kriza Ákos polgármester átveszi az ülés vezetését)

A vitában hozzászólók:

Dr. Mokrai Mihály:  Pontosító javaslatot tesz, az önkormányzati rendelet 2. 
szakaszában megérne egy pontosítanák, milyen megelőző ülésen nem vett részt. 
Tudom jegyző úr mondta, hogy ezt szó szerint vették át az előző jogszabályból és az 
nem jelenti azt, hogy az itt biztosan jó. Ezt egyértelműsíteni kéne, hogy ne legyen 
vitás értelmezési lehetőség, ha  második szakaszban pontosítanánk azt, hogy a 
csökkentett összegért jogosult a közgyűlés ülésén nem vett részt. Feltéve, ha azt a 
közvetlenül megelőző közgyűlési ülésen sem vett részt. Célszerűnek tartja az 
előterjesztését, mert akkor egyértelmű lenne a törvény szövege.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem látják ezt a problémát képviselő úr, tehát 
egyeztettek a jegyző úrral egyértelműen kiérthető belőle.
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Dr. Kiss János: Felhívja a figyelmet a jogszabályi háttérre, amire már alpolgármester 
úr a napirendi pont  bevezetőjében utalt, de nem árt megismételni. Az volt a helyzet a 
hatályos helyi szabályozással, hogy az szigorú volt. Jogszabály felhatalmazás nélkül 
is szigorúbb volt, mint ami a törvényi szabályozás. A törvényi szabályozás 25 %-os 
csökkentésre  adott lehetőséget, ezzel szemben a helyi rendelet az 50%-os csökkentés 
lehetőségével dolgozott. Ha figyelembe veszi azt, hogy  az Ötv. az nem a polgári 
törvénykönyv, szerződésekre vonatkozó része, ami azt mondja, hogy ez diszpozitív 
jogszabály és a felek majd úgy szerződnek, ahogy akarnak. Ezek csak útmutatóul 
szolgálnak, vagy arra, hogy ha a felek szerződésben nem rendezik a kérdést, akkor 
ezek helyettesítik a nem rendezett kérdéseket. Az )tv-nek a szabályával kapcsolatban 
ezt az elvet nyilvánvalóan nem lehet felállítani, ezt a megoldást nem lehet alkalmazni. 
Ezért volt erre  a rendelet módosításra szükség, hogy az önkormányzat ezt a 
magasabb jogszabálytól való eltérést gyakorlatilag ezzel  a rendelkezéssel 
kiküszöbölje. Azért vált még szükségessé a helyi jogszabály módosítása, mert a 
jogszabály nem foglalkozott egy olyan életszerű kérdéssel, ami gyakorlatilag 
mindenütt bekövetkezhet. A képviselők is csak emberek és lehetnek olyan 
egészségügyi problémáik, amiért nem tudnak tartósan részt venni a közgyűlés 
munkájában. Méltánytalan lenne egy olyan képviselővel szemben, aki önhibáján kívül 
nem tud a munkában részt venni, vele szemben egy szankció kerüljön elrendelésére a 
helyi jogszabálynak a szintjén. Úgy látja az anyagból, ha valaki nem tud a közgyűlés 
munkájában részt venni, és ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja, akkor vele szemben 
szankció ne kerüljön alkalmazásra.

Dr. Simon Gábor: Az előterjesztés egy rendelet módosítást tartalmazz, illetve a 
majdani rendelet módosítása, ha a közgyűlés elfogadja egy egységes szerkezetű 
jogszabályt. A problémát az jelenti, és nem volt lehetősége ezt Miskolc város 
honlapjáról ellenőrizni, de a Jogi Bizottsági ülésen felvetette, hogy ez az egységes 
szerkezet, ez  jelenleg nem a hatályos egységes szerkezet. A hivatal kollégái ezt 
visszaigazolták. Erre a problémára hívja fel a figyelmet, hogy ugyan kihirdetni 
mindig a jogszabály módosítást szokták, de hogyha a jövőben a nem hatályos 
jogszabályt kezelnénk hatályos jogszabálynak, akkor ez problémát okozna. Ami az 
anyag és a módosítás érdemét érinti azt gondolja, hogy ebben a rendeletben van még 
néhány olyan dolog, amivel célszerű lenne foglalkozni. Mivel igazolás esetén azt 
mondja, hogy a bizottság elnöke jogosult a bizottsági tagok esetében igazolni, a 
közgyűlés által megalkotott szervezeti és működési szabályzat pedig azt mondja, 
hogy a polgármester jogosult igazolni, tehát ez minden féleképpen ellentétes 
szabályokat rejt magába. Az teljesen természetes és egyetértenek az előterjesztő 
szándékával, hogyha valaki beteg, akkor az beteg. Teljesen természetes, hogy a 
betegsége alatt és mellett szankció nem illetheti. Azonban a rendeletet picit 
pontosítani kellene, hogy mit jelent az igazolás. Nem tartja életszerűnek, hogy például 
mint az iskolában a hiányzásról igazolást kelljen hozni. Sokkal életszerűbbnek tartja 
azt a gyakorlatot, amit a parlament is alkalmaz, hogy a frakcióvezetők legyenek 
jogosultak a betegség tényét vagy egyéb ilyen tényt igazolni. Ez egyébként 
polgármester úr válláról is levenne némi terhet, de aggályosnak tartja és személyes 
jogokat is sérthet, ha bármely képviselő  arra kényszerülne, hogy a hiányzását orvosi 
papírokkal és dokumentumokkal igazolja. Javasolja egyetértve az előterjesztő 
szándékával, hogy célszerű lenne ebben a kérdéskörben még egy pici kört futni. 
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Szerinte célszerű lenne, hogyha  a közgyűlés azokat a problémákat, például a 
koherencia zavart is kiküszöbölné az igazolás vonatkozásában. Az igazolás módját is 
megfogalmazná és egyértelművé tenné. Ez azt jelentené, hogy a jövőben ebből 
semmilyen fajta nézeteltérés nem származhat. Nem tudja, hogy ez a mai napon 
megtörténhet-e például előterjesztői módosító indítvány keretében vagy nem, hogyha 
nem akkor elfogadják ezt a módosítást, de jó lenne, ha ez visszajönne és ezeket a 
pontosításokat még sikerülne átvezetni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelt képviselő volt elég idő rá, hogy módosító 
indítványt készítsen, beadják azokat a javaslataikat, melyet úgy gondolják, hogy meg 
kellett volna benne jeleníteni. A jelenlegi javaslatukkal sajnos nem tud mit kezdeni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A jogszabály kérdésekkel kapcsolatban Dr. Csiszár 
Miklós jegyző úrnak ad szót.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: Felvetődött az 1.sz. mellékletnek a pontossága, vagy 
pontatlansága. Most ezt leellenőrizni már nem tudják, hogy régebbi került-e mellé 
vagy nem, de az 1. sz. melléklet, amely egységes szerkezetbe foglalja tájékoztató 
jellegű, tehát semmilyen mértékben nem befolyásolja a közgyűlésnek a jogalkotását. 
Amelyik tulajdonképpen a rendelet módosítási szakaszai lesznek azok, amelyek 
változtatnak rajta. Elmondja, hogy felvetődtek itt értelmezési problémák a közgyűlés 
számára azt tudja elmondani, hogy ez jogalkotás, tehát a közgyűlés jogszabályt alkot. 
Utána nyilvánvaló, hogy a jogalkalmazónak majd lehetnek problémái, hogyan 
értelmezze. Az értelmezés során kell majd kialakítani azt a rendet, hogy az igazolást,  
hogyan  oldják meg, hogyan lesznek figyelemmel a személyiségi jogra és így tovább. 
Nem minden a jogalkotónak kell megoldani, tehát a közgyűlésnek, hanem annak 
akinek ezt végre kell hajtani. Ez néha súlyos gondokat okoz, ebben az esetben majd  
kérni fogják ennek a rendeletnek a módosítását, ha nem tudják ezt a jogalkalmazók 
precízen végrehajtani. Megköszöni a szót.

5. napirend tárgya : Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése minden 
nevelési évben áttekinti közoktatási intézményei alapító okiratát, illetve engedélyezi 
annak módosítását.
Jelen előterjesztésben az alapító okiratok jogszabályi változásokat követő 
módosítására, valamint az előző oktatási-nevelési évben történt szakmai, pedagógiai 
változások aktualizálására is sor kerül.

Az ülés előtt a képviselők részére előterjesztői módosító indítvány került kiosztásra az 
anyaghoz.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Mokrai Mihály:  Pozitívan is hozzá lehet szólnia napirendhez. Azt mondja az  
anyag korrekt. Sőt vannak benne olyan dolgok, például nem is tér ki az anyag arra, 
hogy Miskolc városában végre óvodai keretek között megvalósította a Polgármesteri 
Hivatal a gyógytestnevelési szakszolgálatot, ami régi elképzelésük volt, de sosem 
tudták sem az eszközöket, sem a feltételt, sem a szakképzett személyeket 
hozzárendelni. Szerinte jó az anyag és legközelebb, ha vannak benne pozitívumok, 
akkor legalább azt javasolja polgármester úrnak, hogy  az előterjesztésben  ki kellene 
emelni. Például a Szinva-népkerti Óvodában megteremtette a város a 
gyógytestnevelési szakszolgálatot, hogy létrehozta. Ez egy nagyon pozitív dolog, 
idáig ilyen nem volt a városban. Köszöni a polgármester úrnak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a képviselő úrnak a pozitív hozzáállást 
és azt, hogy segített az előerjesztést tolmácsolni.

Molnár Péter: Megköszöni képviselő tárának, hogy az anyaghoz pozitívan szólt 
hozzá. Gratulál ehhez az anyaghoz, mint az Oktatási Bizottság elnöke , ezért a 
bizottság is nem véletlenül egyhangúan támogatta. Megerősíti Dr. Mokrai Mihály 
képviselő társát. A városvezetés komolyan veszi a miskolciakat, éppen ezért tartanak 
különböző fórumokat a nagy beruházású projektek kapcsán. Ez igaz az oktatás 
területén is. Gyakorlatilag ebbe az anyagba, olyan módosítások kerültek be, az alapító 
okiratait az óvodáknak, általános- és középiskoláknak,  melyet úgy módosít a 
közgyűlés, ahogyan az adott intézmény vezetője kért. Valóban a Szinva-Népkerti 
Óvodának a vezetőnője már nagyon rég óta kéri ezt a dolgot. Októberben, ahogy  
megválasztották azzal keresett meg, hogy a gyógytestnevelést iktassák már be az 
óvodába. Ez most hála Istennek bevezetésre kerül. Nem szeretné felsorolni, mert 
száraz szakmai anyagról van szó. Köszöni főosztályvezető úrnak, az osztálynak az 
előkészítő munkáját az anyaggal kapcsolatban, és jó szívvel tudja a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a  vitát lezárja.

6. napirend tárgya: Javaslat a  Diósgyőri Birkózó Club eredményességi 
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támogatásának megítélésére
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés testnevelési és sportfeladatairól szóló 
3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet megfogalmazza, hogy önkormányzat 
támogatja a kimagasló eredményeket elért sportszervezeteket. Eredményességi 
támogatásban a kiemelt nemzetközi versenyen elért eredménye alapján részesülhet a 
sportoló. A támogatás a sportági szakszövetség általi igazolás benyújtása után a 
versenyző sportszervezetét illeti. 
A támogatott sportszervezettel kötött megállapodásban kerül rögzítésre, hogy a 
támogatást csak és kizárólag a kimagasló eredményt elért versenyző sportolására, 
versenyeztetésére fordíthatják.

Az előterjesztésben a Diósgyőri Birkózó Club négy versenyzője:
- Deák Bárdos Mihály
- Nagy Cintia
- Juhász Bence és
- Dacher Michel eredményei utáni eredményességi támogatás megítélésére 

teszünk javaslatot.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság:támogatta az 
előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását

Dr. Kriza Ákos polgármester: Gratulál a Diósgyőri Birkózó Club  négy 
versenyzőjének köszöni a kiváló eredményeket. Ezek méltán öregbítik Miskolc 
városának a sporthírnevét.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Mindig örömteli, hogyha egy nemzetközi 
versenyen, legyen az akár egy Európa Bajnokság, vagy Világbajnokság egy magyar 
sportoló dicsőséget szerez hazájának. Még nagyobb az öröm, hogyha ez a magyar 
versenyző miskolci származású, egy miskolci klubnak a versenyzője. Hogy kikről is 
van szó:  Deák Bárdos Mihály 2011-ben kötött fogású  Európa Bajnokságon 3. 
helyezést ért el. Nagy Cintia  2010-ben Junior EB-n 5. helyezést ért el. Juhász Bence 
2010-en szintén Ifjúsági EB-n 3. helyezést ért el. Dacher Michel 2010-ben Ifjúsági 
Európa Bajnokságon 5. helyezést ért el. Úgy gondolja mindannyian büszkék lehetünk 
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arra, hogy Miskolcon működik egy ilyen műhely, ahol sikeres sportolókat képeznek 
és nemcsak képeznek, hanem nevelnek is. Joggal említhetjük meg ezeket a neveket, 
hiszen  büszkék lehetnek a teljesítményükre és megérdemlik, hogy egy város ismerje 
meg a nevüket. Úgy gondolja, hogy példaképként kell,  hogy rájuk tekintsenek 
nemcsak a klub többi versenyzői, hanem más egyéni vagy csapat sportágat űző 
miskolci fiatalok. Hiszen ezek a fiatalok nemcsak a városuknak, hanem a klubjuknak 
és az országnak is hírnevet szereztek. Öregbítették nemzetünknek, Magyarországnak 
és Miskolcnak is a hírnevét. Gratulál Nekik.

Dr. Kiss János: Gratulál mindenkinek, aki ebben az ügyben érintve van. Elmondja az 
előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az egyik szeme sír a másik meg nevet. Azért 
nevet, mert örül mindenki, ha egy városnak vannak sportsikerei és azért sír, mert 
pénzbe kerül és nagyon ritkán kerül a városnak 305.000 Ft-jába ilyen történet. A 
sportot sikerült egy olyan állapotban átvenni ennek a városvezetésnek. Miskolc egyéb 
ügyeivel párhuzamosan, mely olyan állapotban van, hogy rossz ránézni. Nem 
véletlen, hogy most először kerül be a közgyűlés elé ilyen javaslat, amikor 
sportsikerek miatt, valamilyen miskolci sportolót, a Miskolci Közgyűlés jutalmazni 
akar. Nyilván azért nem kerülnek be ilyen javaslatok, mert a miskolci sportnak a 
színvonala és a tömegesítése olyan mértékben visszaesett, hogy lehetetlen elvárni a 
miskolci sportolóktól ilyen teljesítményeket. Főképpen azért, mert alig vannak. Nem 
meglepő, hogy Miskolc sportélete visszaesett, mivel egész Magyarország sportélete 
visszaesett az utóbbi 8 évben. Az MSZP kormánynak sikerült odáig elvinnie a magyar 
sportot, hogy Pekingben sikerült összesen 3 db aranyérmet nyerni. Ez az 1910-1920-
as évek teljesítményére emlékeztet. Lehet vitatni, hogy ehhez volt-e köze az MSZP-
nek 2002-2010.  között, hogy a magyar sport ide jutott. Ne vitassuk el, hogy a 
sportnak nagyon fontos pillére a sportfinanszírozás. Az MSZP ideje alatt megnézik a 
sportfinanszírozást, akkor szerinte van összefüggés az elmúlt 8 év kormányzása és a 
magyar sport látványos összezuhanása között. A miskolci sportélet is összezuhant. 
Nézzük meg, hogy a DVTK milyen sikert ért el 2011-ben.Még 2010-ben mikor Önök 
vezették ezt a várost, nem siker, hanem kudarc volt. Szép jubileumi évben sikerült 
kiesnie a csapatnak az MB1-ből, mert olyan kiválóan volt szervezve a miskolci 
sportélet, hogy az összedőlt. A kosárlabda Miskolcon, ami egyébként nagyon 
népszerű és szép hagyományai vannak. A profi kosárlabda már Miskolcon nem 
létezik. A jégkorong csapat is sport szakmai értelemben rosszabb helyzetben volt 
tavaly. Az akkori szezonban gyengébb teljesítményt nyújtott, mint az idén. A 
csapatsportágak a leglényegesebb sportágak, mert ez képes leginkább megmozgatni a 
közösséget, melynek közösség építő szerepe is van. Ebben a tekintetben is áll még 
munka a miskolci városvezetés előtt, melyre készen is állnak. A miskolci sportéletet 
pedig fel kell fejleszteni egy olyan szintre, hogy ezen gratulációk ne 8 havonta 
következzenek be, hanem gyakrabban.

Bartha György: Megdöbbenve hallja frakcióvezető úr szavait, a totális 
tájékozatlanság uralja szinte minden mondatát, amikor a miskolci sportról szól. 
Nagyon szomorú, bár DVTK meccsen is jó lenne néha látni, nemcsak szónokolni róla. 
Az előző 8 évben a gyakorlat mindig úgy volt, hogy a szakbizottság, amelynek  
feladata volt, hogy a kiemelt versenyzőket díjazza, úgy működött, hogy a bizottság 
bekérte ezeket az adatokat, az igazolásokat és akkor eldöntötte. Aki azt állítja, hogy 
nem volt az előző 8 évben miskolci sportolónak eredménye, az nem ismeri a miskolci 
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sportot. Gondol itt azokra a cselgáncs eredményekre, amiket akár a Karakas Hedvig, 
akár a Gáspár Eszter elért. Sajnálja, hogy frakcióvezető úr nem áll ennek a tudásnak a 
birtokában. Nem adta ki a város a sportóli díjat 2010-ben, pedig volt eredmény 
Karakas Hedvig felnőtt EB bronz érem. Szomorú, hogy erről itt kell tárgyalni. A 
DVTK- ról még mond egy szót kiesett a csapat ez mindenkit szomorúsággal töltött el, 
de akkor is Miskolc város csapata volt. Nem azért esett ki, mert Káli Sándor nem lőtt 
gólt. Most győzött a csapat, bajnok lett, és nem azért lett, mert Dr. Kriza Ákos 
polgármester úr gólokat lőtt. Mindig a város csapata volt. Akkor olyan lehetőség volt 
a játékosállományban, igenis voltak hibák, kiesett, de most pedig egy teljesen más 
közegben, nyugodtabb háttérrel. Felhívja a frakcióvezető úr figyelmét polgármester 
úrnak arra a nagyon korrekt mondatára, amikor megköszönte az előző város 
vezetésnek, azt hogy ezt a lehetőséget biztosította. Még egyszer megköszöni 
polgármester úrnak, hogy ezt megtette. Sajnálja a frakcióvezető úr tájékozatlanságát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Kiss Jánosnak, személyi érintettség 
okán..

Dr. Kiss János: Nem veszi magára Bartha György Úr szavait,  hogy nem tudja 
Miskolcon milyen sport élet van. Tudja és tényeket állít. Szerinte, ha Miskolc 
sportélete jó színvonalú lenne, akkor nem 8 havonta jönnének be ilyen előterjesztések 
Reagál a Diósgyőr meccsre, mely szerinte nem attól fog a város sportélete 
megmozdulni, hogy valaki ki jár-e vagy sem Diósgyőr meccsre és a nyakába aggat 
egy piros-fehér sálat. Ahhoz, hogy Miskolc sportélete javuljon, ahhoz munkára, 
gondolkodásra és odafigyelésre van szükség. A megoldás  az, hogy elkezdjék 
kontrollálni, hogy mi történik azokban a sportműhelyekben, főleg azokban, melyet a 
város anyagilag támogat. Lássa be képviselő úr, hogy 2010-ben a DVTK- nál 
nemcsak a játékosokkal, hanem a rendszerrel is hiba volt, a szervezettségben, a 
számonkérésben és az ellenőrzésben is. A cél, hogy ezeket a hibaforrásokat 
megszüntessük, jól működő rendszereket hozzunk létre.

Földesi Norbert: Ne menjenek bele, hogy ki hová járt, ki mit csinált. Abban egyet 
kell érteniük, hogy kontroll alá kell vetni azokat az egyesületeket és klubokat, 
amelyeket az önkormányzat pénzzel támogat. A sportfejlesztéshez nagy reményeket 
táplál, hiszen valami hátha beindulhat, mivel  lerombolták a sportot, bár ebben nem 
ért egyet. Az eltelt időszakban megszűnt az a kézilabda, és a motorsport is vergődik, 
amire eddig oly büszkék lehettek. A sportfejlesztésről annyit mond, hogy már volt 
olyan, ahol vezetőcsere volt a sportban,akkor nem ma, de lesz olyan napirendi pont, 
ahol szét tudnak nézni a saját házuk táján. Akkor a sportiskola ügyeit is meg tudják 
vizsgálni abban a napirendi pontban. Megemlíti, hogy a sportfejlesztésben 
egyetértenek és dolgozzanak együtt.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nem tudja, hogy az MSZP- frakcióból néhányan 
mit csináltak az elmúlt 8 éveben, de az hogy a kézilabda csapat megszűnt és olyan 
irányítás alatt dolgoztak, hogy már szeptemberben nem tudtak a játékosoknak fizetni, 
és úgy vállaltak kötelezettségeket, ez annak a metódusnak a folyománya volt és annak 
a gyakorlatnak a kiteljesülése volt, ami az elmúlt 8 évben jelentkezett a miskolci 
sportklubok életében. A választók jogosan várják el, hogy minden területen rendet 
kívánnak és ebben a városvezetés partner kíván lenni számukra. Rendet, pontos 
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elszámolást a közpénzek felhasználásáról. Ez minden egyes sportklubra vonatkozik 
akár kézilabdáról, akár salakmotorról van szó. 
Sajnálja, hogy ezek a klubok nem tettek eleget annak a pénzügyi, szakmai beszámoló 
kötelezettségüknek, amelyet az önkormányzat felé produkálniuk kellett volna. Nem 
tudja, hol voltak az elmúlt 8 évben, hiszen a DVTK 100 éves fennállását ünnepelte 
tavaly és szégyen szemre, bár akkor az MSZP plusz forrásokat szavazott meg akkor, 
nem tudjuk, hogy használták fel akkor azokat a pénzeket. Tény, hogy sajnálatosan a 
csapat kiesett. Olyan közeget alakítottak ki a Diósgyőri Stadion környékén, amelynek 
folyamán a gazdasági ellehetetlenedés  szélére sodródott a klub. Ebben kérdéskörben 
is vállalják a felelősségüket. Hasonló módon a Diósgyőri Kosárlabda csapat 
megszűnt, nem tudott működni, ez is az Önök városvezetése alatt volt. Felszólítja ne 
tegyék fel a kezüket, hanem vállalják a terhet és a felelősséget.

Dr. Mokrai Mihály: Az előző városvezetés erőn felül áldozott a sportra. Azt 
gondolja, mindent megtett az előző városvezetés, hogy kialakítsa azokat a kereteket, 
amiben ez egyáltalán működni tudott. Dr. Zsiga Marcell alpolgármesterhez szól, hogy 
tud-e arról, hogy az előző városvezetés szerezte a stadiont vissza a városnak Nem is 
volt a városnak stadionja. Mi nem leromboltuk, hanem elkezdtük felépíteni, ha Önök 
befejezik ezt a felépítést, akkor ez egy folytonosság. Lehet mutogatni mi volt jó és 
rossz, tanuljanak a hibáinkból és akkor csináljanak egy jobbat. Ez a feladatuk. Kaptak 
egy megfelelő alapot, voltak benne hibák, de Önök csinálják jól. Örüljünk annak, 
hogy vannak emberek, akik Miskolc város mezében sikereket érnek el, olyan 
teljesítményeket tesznek le, amelyre méltán lehet büszke mindenki.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Válaszol, hogy azzal nem kampányoltak, hogy 
kiürült a sportcsarnok. Kiesett a DVTK A sportra fordított összegek csökkentek. A 
sporteredmények Miskolcon, hasonlóan más területekhez egyre inkább elenyészett.

Molnár Péter: Úgy gondolja, hogy Diósgyőr mindenkié és nem volt szerencsés a 
tavalyi kampányban, hogy szocialista képviselők ezt politikai célzattal használták fel. 
Mindenki örül annak, hogy visszajutott a csapat az MB1-be. Fontosnak tartja, hogy 
Miskolcon a sport egy koncepció mentén haladjon előre. A sport nevelési eszköz is. 
Elmondja, hogy a múlt héten az Oktatási és Sport Bizottság döntött a Sport Mecénás  
keret felosztásáról, 6 milliós kerete volt a bizottságnak. Örül, milyen 
sportszervezetek, kisebb sportszervezetek  is adtak be jó pályázatokat. A város 
lehetőségéhez és tehetségéhez  mérten támogatta ezeket a szervezeteket. 
Felelősségteljesen döntöttek. Gratulál és jó felhasználást kíván.

Földesi Norbert: Átpolitizáltak egy olyan kérdést, amit nem lett volna szabad. 
Bagatellnek érzi a Diósgyőri szurkoló problémát, melyen már túl kellene lépni és az 
egyéb volt sportproblémákon is. Azt kéri, ha sportkoncepcióról beszélnek, akkor 
lássanak hamarosan valamit, ha tudnak támogatni, akkor tudnak róla beszélni, 
tárgyalni.  A Diósgyőr kiesett tavaly, ez évben feljutott, meglátják milyen 
eredmények lesznek a jövőben. Az aktuális problémákkal kell foglalkozni.

Fedor Vilmos: Abban a bizottságban dolgozik, amely a sportügyekkel dolgozik. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy ennek a városnak 1992 óta nincs olimpiai pontja, 
innen kellene elindulni. Teljesen mindegy, hogy 1992-2011-ig, hány polgármester 
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volt, meg hány képviselő,  mert az eredmény, az eredmény. Abban kell összefogni, 
hogy tudnak-e helyben olyan pályázatokat kiírni, tudnak-e annyi pénzt összerakni a 
támogatásra, hogy a tehetséges fiatalokat eljuttassuk oda, hogy  minden Miskolci 
azért tapsolhasson, hogy ismét lesz miskolci olimpikon. Ez lenne a feladat Ebben 
értsenek egyet, ez a legkisebb együttműködési pont és innen lehet építkezni.

Bartha György: Tények felújított sportcsarnok,  jégcsarnok, uszoda, stadion, 
műfüves pálya kivilágítva. Volt a fiatal sportolóknak két jó program, a Peking 2008 
Program, utána Miskolci Reménységű Program, az idén nincsen. Rákérdezett a 
költségvetéskor, de nem kapott rá választ azóta sem. Megemlít két fiatalembert, akik 
kajakban világbajnokok lettek, és kaptak ebből a támogatásból, ebből jutottak el a 
csúcsra. Elmondja, hogy ne bántsuk egymást, ne politizáljunk, hanem csak szakmai 
vitát folytassunk.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nézzék már meg, hogy épült meg az a lelátó, 
ahová eredetileg 3400 ülőhelyet terveztek, de csak 3000 ülőhely fért fel rá. Ez 
jellemzi az egész sportpolitikájukat, hogy valamit terveztek, de nem valósult meg 
csak a töredéke. Építtettek műfüves pályákat, de a kifizetés már a következő 
városvezetésre hárult. Gratulál még egyszer a sportolóknak, akik ezt az eredményt 
elérték. Bátorítanak mindenkit, hogy válasszanak valamilyen egyéni vagy 
csapatsportágat, mert a jövőben  lehetőségük lesz  a fiataloknak sportolni. Ebben az 
évben a Kajak Egyesületnek a támogatását a városvezetés megemelte. Ebben a 
szezonban a Miskolci Jegesmedvék egy Nemzetközi Bajnokságon 3. helyezést, bronz 
érmet értek el, ezzel kivívták számos jégkorong sportbarátnak az elismerését is.

Dr. Simon Gábor: Alpolgármester úrnak arról kellett volna beszélnie, hogy a 
Diósgyőri Stadion építését, hogyan fejezik be. Az eddigi felújítás kb. 1 milliárd Ft-ba 
került. Arról kellene beszélnie, hogy a további lelátókat, hogyan fogják megépíteni, 
nem pedig kritizálni kellene. A Jegesmedvéket is jól kezelték, mert több mint 1 
milliárd Ft-ért egy Jégcsarnok került a Népkertbe. Amikor néhány miskolci sportoló 
eredményt ért el, az eddigi években mindig  a bizottság jutalmazta, most a közgyűlés 
elé terjesztették. Nyilván azért, hogy örömüknek tudjanak hangot adni és azért, hogy 
Dr. Kiss János tudja ez előző városvezetést kritizálni. Azt mondják, hogy a Kézilabda 
Klub megszűnése az előző városvezetés hibája, de az hogy  nem támogatták őket 
tovább az már a mostani vezetés  hibája, pedig az MB1-be való feljutás küszöbén 
volt. Átépítették a sport infrastruktúrát, a Stadion nagyrészt kész van, fejezzék be. 
Megépítették az uszodát, felújították a Sportcsarnokot és megépítették a Jégcsarnokot. 
Ezek után kéri, hogy mutassanak fel valami teljesítményt. Kéri, hogy az kritizáljon, 
aki már itt  letett valamit az asztalra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy  olyan hozzászólásokkal jelentkezzenek, 
ami a napirendhez kapcsolódik, mert egyébként megvonja a szót.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Személyes érintettség kapcsán elmondja, nézzék 
az eredményeket, mert az MSZP-t minősíti az, hogy az elmúlt 8 évben nem szerepelt 
miskolci csapat országos sportnapilapnak a címlapján. Ezzel kellett volna 
foglalkozniuk, nem azzal, hogy 6 hónap alatt mit nem sikerült még elérnünk.
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Dr. Kiss János: Személyi érintettség miatt szólal fel, szerinte túlbecsüli az szerepét, 
ha azt gondolja, hogy azért kerül be egy napirendbe egy előerjesztés, hogy erről 
beszélni tudjon. Azt mondja, ebben nincs igaza.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a  vitát lezárja.

7. napirend tárgya: Javaslat új közművelődési megállapodások kötésére  
közművelődési feladatellátás céljából

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elmúlt években az Önkormányzat több 
közművelődési megállapodást kötött közművelődési feladatellátásra civil 
szervezetekkel,  ezek a megállapodások két típusba sorolhatók:
Az egyik típus azon városrészek közművelődési feladatellátását oldja meg közösségi 
házakban, ahol nincsenek önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények.
A másik típus esetében az önkormányzat egy meghatározott feladat-  ellátására 
kötött közművelődési megállapodást. 
A megkötött közművelődési megállapodások tapasztalatai pozitívak.
Azokban a városrészekben, és azokon a szakmai területeken, ahol jól működő civil 
szervezetek vannak és az önkormányzat megállapodást kötött velük, gazdagabbá vált 
a kulturális élet, ápolják a kulturális hagyományokat, újakat teremtenek, erősödik az 
ott lakók identitástudata, lokálpatriotizmusa, a közösségi szellem.

Közművelődési feladatellátás céljából 6 új közművelődési megállapodás kötését 
javasolja - a kedvező tapasztalatok alapján -, a Közgyűlés számára:

- a ,,Bükkalja Táncszínház” Alapítvánnyal, 
- a  Nyilas Misi Alapítvánnyal, 
- a Lévay József Közművelődési Egyesülettel, 
- a  Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesülettel, 
- a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel, 
- az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesülettel.

Az önkormányzat az új megállapodásokhoz jelenleg pénzügyi támogatást nem 
biztosít. Az egyesületek a megállapodás birtokában részt vehetnek olyan 
közművelődési pályázatokon, melynek segítségével jelentős külső forrást vonhatnak 
be a város kulturális életének finanszírozásába. A megállapodások megkötését egy 
évre javasolja, majd eredményes együttműködés esetén meghosszabbításukat 5 évre.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
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Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Fedor Vilmos: A frakció támogatja az előterjesztést. Ez új forma, mert eddig úgy 
határoztak, hogy mellérendeltek forrásokat, általában 1 millió Ft-ot és egy év után 
megnézték, hogy mire fordították. Kéri a jelenlévőket, hogy támogassák ezt a formát, 
mert rendkívül szűkében vannak a pénznek. Legalább ne zárják el a civileknek azt a 
lehetőséget, hogy mindenki pályázhasson. Egyszerűbb, amit most  kezdeményeznek, 
hogy a civilek a jövőben a városhoz fordulnak, mert szeretnének olyan pályázaton 
részt venni, ami segíti a munkájukat. Ez egy jó forma, tegyük lehetővé, hogy részt 
vehessenek ezen.

Dr. Kovács László: Nagy örömmel tapasztalja, hogy Táncszínház Alapítvány, 
szerepel a közművelődési megállapodások megkötésében. Annak is örül, mint a 
KDNP képviselője, hogy több olyan szervezet is bekerül a közművelődési 
megállapodások körébe, amelyeknek célja a magyar örökség megőrzése, hátrányos 
helyzetű gyermekek támogatása és olyanok, akik hisznek abban, hogy a magyar 
kultúra nemzet megtartó és a magyar kultúrának a megújító forrása is lehet. Örömmel 
támogatják az előterjesztést. Reméli, hogy egy év múlva, amikor értékelik ennek a 
tevékenységét, akkor azt mondhatják,  nagyon jó döntést hoztak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja, és 14.30-ig szünetet rendel el.

 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei jogú Város 
Önkormányzatának a Miskolc Turizmusáért 
Közhasznú Egyesületből történő kilépésére és az 
együttműködési megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
szervezetek kérdését a korábbi években már többször tárgyalta közgyűlésünk, 
igazodva a turizmusban zajló országos folyamatokhoz. A TDM rendszer lényege 
röviden, hogy a helyi önkormányzatok együttműködnek a turisztikai vállalkozókkal 
annak érdekében, hogy a település értékeit piacra vigyék és minél nagyobb 
vendégforgalmat generálva növeljék a turizmusból származó bevételek arányát a 
város gazdaságában. 

43



A működőképes rendszer elindítása érdekében 2009. év nyarán megalakult a Miskolc 
Turizmusáért Egyesület, amely Önkormányzatunkkal karöltve sikeres pályázatot 
nyújtott be.
A pályázati folyamat az eredetileg tervezett ütemezéshez képest jelentősen 
elhúzódott, a támogatási szerződés aláírására csak 2010. szeptemberében került sor, 
ezért szükségessé vált az Önkormányzat és az Egyesület között korábban megkötött 
együttműködési megállapodás újragondolása. 

Az együttműködési megállapodás megkötése óta eltelt időszakban az Egyesület 
szakmai munkája ellen számos kifogás merült fel, ezért az Önkormányzat más 
társasági formában látja hatékonyabbnak a turisztikai szektor jövőjének koordinálását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: nem 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Fedor Vilmos: Amennyiben reggel elfogadták volna a javaslatát, hogy vegyék le ezt 
a napirendről, mert megváltozott a helyzet az elmúlt napokban. Akkor 
megspórolhatnának egy hosszas délutáni vitát. Az az egyesület, amellyel az 
önkormányzat az együttműködést szeretné felszámolni, annak az egyesületnek az 
elnöksége június  08-án bejelentette, hogy lemond. Lemondásával lehetőséget ad az 
önkormányzatnak, hogy ott van a Civil Egyesület, melynek jelenleg 82 tagja van és 
ezen tagok a turizmus külön ágazatait képviselik. Elnöke Dombóvári Tibor, aki 
nemzetközi hírű fotóművész és a bobpálya üzemeltetője. Ócsai Ágnes, aki utazási 
iroda vezetője. Dr. Házi Imre, aki több szállodának a tulajdonosa. Ivacs Lajos, aki a 
legjelentősebb szállodának az igazgatója. Körtvélyessi  Erzsébet, aki a Welpress 
vezetőjeként létrehozta azt az egyedülálló könyvsorozatot, amely ma már az egész 
országban ismert, de tartalmaz olyan könyveket is, amely Miskolc és környékéről 
számol be. Többen vannak köztük olyanok, akik turisztikai marketinggel 
foglalkoznak, vagy nyomdával rendelkeznek, vagy csak arra gondolnak, hogy tenni 
akarnak valamit Miskolc turizmusáért. Ezt az együttműködést megtehették volna úgy 
is, hogy kimondják, hogy nem fogadják el ezt a formát, másban gondolkodnak. Sok 
embert sértenek meg ezzel,az anyaggal, olyanokat, akik az elmúlt 2 évben hittek 
abban, hogy mint civil ezzel az egyesülettel  Miskolc turizmusát előrevihetik. Ez 
olyan önként vállalt feladat, amely nem kötelező. Olyan helyzetben, amibe Miskolc 
került érthető, hogy Miskolc is megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
kiadásait csökkentse. Lehetőleg oly módon, hogy ezzel a szakterület ezzel csorbát ne 
szenvedjen. 2 éves folyamat volt Miskolcon, nehéz volt elhitetni a városházán 
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dolgozókkal, hogyha kiviszik ezt a szakmai területet, akkor ők jól járnak. Nehéz volt 
megállapodni abban is, hogy hogyan épüljön fel így egy új szervezet, hogyan 
működjön ezzel együtt a város. Megszületett és a város támogatta, mert olyan 
emberek tették a dolgukat, akiknek ez szakmai területük. Most azt mondjuk, hogy 
hiába dolgoztak, mert amit elnyertek az a 43 millió Ft, az teljesen értelmetlen volt. Az 
előterjesztés szakmailag pontatlan és logikailag sem helytálló a pályázat kiírása, és 
jelentős hibákat rejtettek a miskolci pályázat pontjai is. A pályázatot országosan írták 
ki, pályázni csak úgy és arra lehet, amire kiírják. Az volt a fontos, hogy a város 
szerezze meg a pénzt és álljon fel a szervezet. Miskolc az elsők között volt, aki 
elnyerte ezt a forrást. ÁFA kérdése, nem hiba hanem másképp értelmezte és gondolta 
az egyik és a másik szervezet. Amikor turizmusról beszélünk érdemes lenne olyan 
embereket foglalkoztatni, akik segítik a város politikusainak és a polgármester úr  
gondolkodását, hogy ne vigyék  vakvágányra. Meg lehet nézni, hogy Miskolc az 
elmúlt 8 évben hány kitüntetést kapott, arra a teljesítményre kapta, melyre joggal 
néztek fel az országban. Ha valaki azt kérdezi, miért nem emelkedett a 
vendégéjszakák száma, arra azt mondja, hogy meg kell nézni Magyarországot. Meg 
kell nézni milyen helyzetbe került Debrecen, Pécs, Szeged vagy éppen a Balaton és 
Budapest. Ma a magyar emberek kevés pénzt fordítanak utazásra. Abban egyetértés 
volt minden párt között, hogy valami kitörési pontot találni kell a város az elmúlt 
években a kultúrát, és a turisztikát jelölte meg olyan területként, ami támogatást 
hozhat a városnak. Az elején ez rendben is ment a város és az önkormányzat 
gyümölcsözőnek gondolt támogatásra kötött megállapodást, amit a testület elfogadott. 
Most mégis ott vannak, hogy  egymásra mutogatnak. Miért nem csinált a város most 
tavaszra kiadványt, és miért nem ment az utazás kiállításra. Az utazás kiállításon 
Miskolc ott volt a standot a  TDM szervezet fizette és bérelte a hoszteszeket is, és 
nem a város pénzén. Örül annak, hogy a Selyemréten 1,1 milliárd Ft-tal befejeződik a 
strandépítés, örül annak, hogy a Diósgyőri Vár 2,2 milliárd Ft-tal befejeződik, örül 
annak, hogy azt nyilatkozza a turisztikai felelős, hogy 3-4 milliárd Ft-ot kap Tapolca. 
A cél az, hogy a következő ciklusban megduplázzák a miskolci vendégéjszakák 
számát, 200.000-ről 400.000-re emeljék. Ez világcsoda lenne, ilyen még nem történt. 
Amit a  TDM leírt,  ha 10 %-kal tudják növelni, az már 10.000 vendégéjszaka. Az 
már nagyon nagy dolog ebben az országban. Abban egyetért kitörés kell. Nem zárja 
ki, hogy ez más fajta formában történjék, non-profit kft. formájában. Tudja, hogy ezt 
már több városban megtették, ha ezt választja a város, akkor tegyék meg legalább azt, 
hogy a szakmában dolgozó civilek  ott legyenek és erős kontrollal vegyenek részt 
ebben a munkában.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért a képviselő úrral, hogy a városnak kitörési 
pontja a kultúra és a turisztika lehet. Abban is egyetért, hogy a turisztikát magas 
szinten kell művelni és el kell tudni adni a város értékeit. Nem ért egyet abban, hogy a 
város egyesületbe tegyen be közpénzt. Csak olyan helyre szabad közpénzt betenni, 
ahol kontrollálni lehet a pénzek elköltését. Úgy fognak dönteni, hogy a város által 
ellenőrizhető módon történjen a közpénzek elköltése.

Czinkné Sztán Anikó: Szakmailag pontatlan és logikailag nem megfelelő volt a 
pályázat, abban igaza van, hogy a pályázati kiírást nem a TDM, hanem a NORDA 
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készítette. A pályázat több helyen szakmailag pontatlan volt. 2010 decemberétől 
léptek be ebbe a szervezetbe, azóta legalább 4-5 módosítási kérelmet kellett azóta 
megküldeniük a NORDA felé. Egyrészt az említett ÁFA tekintetében, amit akkor 
vettek észre, amikor áttekintették a pályázatot, hogy nettó finanszírozási pályázatot 
adott be a TDM, ami azt jelenti, hogy még 12,5 millió Ft-ot kellett volna 
hozzápótolniuk. Amikor rákérdezett arra, hogy ezt miből gondolják, akkor az volt a 
válasz a TDM menedzser részéről, hogy az önkormányzati támogatásból, a 18 millió 
Ft-ból, holott mindenki tudja, hogy ezt a támogatást nem lehet ÁFÁ- ra költeni. Ezen 
kívül számos olyan pontatlanság volt a pályázatban, például a határidők és a feladatok 
nem teljesítése, ami miatt folyamatosan kérelemmel kellett fordulni a NORDÁ- hoz, 
hogy engedje meg hogy egyáltalán ez az egyesület fennmaradhasson és teljesíthesse a 
határidőbeni feladatait. A következő az  szakmai út volt. El kell, hogy mondja az 
egyesület tagjaként, erről nem kaptak semmiféle szakmai beszámolót. Valóban ez a 
szakmai út megtörtént, de sem az egyesület tagjai, sem mint elnökségi tag, sem mint 
egyszeri tag nem értesültek arról, hogy itt mi történt és semmiféle szakmai anyag, 
szakmai beszámoló erről nem jelent meg, nem hangzott el. Többszöri kérés árán ez az 
anyag felkerült az egyesület honlapjára, de ez több hónapi unszolásuk és kérésük 
eredménye volt. A vendégéjszakák számával kapcsolatban, bevállalta az egyesület, 
hogy a tevékenysége folytán még tovább csökken a vendégéjszak száma. Meg kell 
nézni a legfrissebb adatokat országos szinten emelkedik a vendégéjszakák száma, ha  
azt vállalják, hogy itt hatékonyan közbelépnek, beavatkoznak és  fejlesztik a 
turizmust, akkor ez egy irreális vállalás, hogy így ennek hatására még jobban fog 
csökkenni az itt töltött vendégéjszakák száma. 
Ha már a vendégéjszakákról van szó említette Fedor Vilmos úr, hogy meg szeretnénk 
duplázni a vendégéjszakák számát 200.000-ről 400.000-re. Itt a szövegkörnyezetet 
kellett volna hallani, mert ez úgy hangzott el, hogy jelenleg városunkban átlagban 2 
vendégéjszakát töltenek el az idelátogatók és ezt szeretnénk megduplázni. A TDM  
hogy egy egyesület 2009. őszén létrejött. Azóta másfél év telt el. Ez alatt az idő alatt 
az eredi vállalások alapján már az egyesületnek 2009-ben is kellett volna 
tevékenységet végeznie, és 2010-ben is, 2010 december 31-re kellet volna, hogy 
lezárja a pályázatot  a vállalásait teljesítse és lejelentse a NORDA felé. Amikor 
decemberben bekerültek ebbe az egyesületbe, akkor azt látták, hogy itt semmiféle más 
dolog nem történt csak az eszmei útnak a megszervezése, egyébként szakmai, 
stratégiai kérdésekben döntés nem történt. Úgy gondolja, hogyha létrehoznak egy 
egyesületez, egy ilyen céllal, akkor attól függetlenül, hogy akár nyernek el hozzá 
pályázatot, akár nem stratégiát kell alkotniuk. Meg kell határozniuk, hogy az 
egyesület milyen céllal jön létre, milyen tevékenységeket akar elvégezni. Ehhez 
milyen eszközrendszerre van szüksége, de most attól várják a csodát, hogy itt a 
pályázati pénz, amit elnyertek, aminek a 80%-át most arra kellene költeniük, hogy 
mások meghatározzák a csapatban lévő turisztikai szakemberek helyett azt, hogy mit 
is kell nekik az egyesületbe csinálni.. Azt látja, mint turizmusban dolgozó ember, 
hogy az egyesület munkája elég hatékony talán. Volt Szegeden a Megyei Jogú 
Városok Közgyűlésén, a Turisztikai Albizottság ülésén, ahol azzal szembesült, hogy 
nagyon sok város  ugyan ebben a cipőben van, ugyanezekkel a problémákkal 
küszködik és nagyon sok helyen éppen azért, mert az egyesületek munkája nehézkes 
ezért a városok most alakítják át non-profit Kft.-vé. Tehát itt nem arról van szó, hogy 
a TDM megszűnik, hanem a város hatékonyabb módon fogja kezelni ezt 
pataturizmust és ebbe a non-profit Kft.-ben lehet akár ez a jelenlegi egyesület is egy 
tag.
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9. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés 2011. márciusi ülésén jóváhagyta a 
Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A hivatal szervezeti 
felépítésének áttekintését követően elkészített előterjesztés a hivatal szervezeti 
felépítésének módosítására tesz javaslatot, figyelembe véve az elmúlt hónapok 
tapasztalatait. A hivatal engedélyezett létszámkeretét és főosztályainak számát a 
módosítás nem érinti.

Az előterjesztésben foglaltakhoz képest az időközben beérkezett észrevételek és 
javaslatok alapján előterjesztői módosító indítványt nyújtott be, mely kisebb 
módosításokra tesz javaslatot, s amelyek a szövegben dőlt betűvel kerültek 
kiemelésre.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását.
Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Mokrai Mihály: Nehéz, amit mondani szeretne, mert nem tudja, hogy ez már 
hanyadik átszervezése a hivatalnak, 9 hónap alatt négyszer szervezték át. Úgy 
gondolja dolgozni kellene. Szerinte az a struktúra, amit kialakítottak nem lesz 
működőképes. Azok lassan visszaköszönnek, mert elkezdték a hivatal átszervezését, 
abba az irányba visszahozni, amikor átadták a hivatalt. Igaz, hogy még a főosztályok 
száma nem stimmel, de ebben az irányban tolódik el az átalakítás. A Humán 
Főosztály lesz, az ami emberpróbáló feladat  les, a Polgármesteri Kabinetből 
kiszervezett összes tevékenységet megkapta. Szerinte ez az osztály már átláthatatlan, 
mert tevékenysége, annyira sokrétű és sok színű. Érdemes lenne meggondolni, azt 
hogy ezt akár külön szervezeti egységbe kellene szervezni. Az, hogy az egészségügy, 
a szociális terület, az oktatás mellett most már a kultúra és a sport gyakorlatilag 
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minden területe ott összpontosul, gyakorlatilag olyan mint egy csúcsminisztérium. El 
kellene gondolkodniuk a feladatok egyenlő elosztásán, hogy mindenki ugyanolyan 
mértékben vegye ki a munkából a részét. Szerinte a sok átszervezés a polgármester úr 
felelőssége, melyről, majd  3 év és 3 hónap múlva a választók mondanak véleményt. 
Bízik benne, hogy az átszervezések elvezetnek oda, hogy előbb-utóbb elkezd, majd 
várost építeni.

Dr. Kiss János: Furcsa számára, mert úgy emlékszik, hogy Dr. Mokrai Mihály úr a 
múltkor gratulált az anyaghoz. Be kell látni, hogy alkottak egy szervezeti struktúrát, 
mely nem volt megfelelő. Ezt belátta és szerinte a struktúra változtatással is látszik, 
hogy dolgozik valaki, mert munka közben derülnek ki, azok a problémák, melyek azt 
igénylik, hogy ezen a struktúrán javítani kell. A Polgármesteri Kabinet 
vonatkozásában az történt meg, hogy gyorsabbá, rugalmasabbá kell tenni a 
Polgármesteri Kabinetet. Erre való tekintettel kellett kivenni belőle olyan részeket, 
amelyek egyébként klasszikusan beilleszthetők egyes főosztályok munkájába, mert 
ott könnyebben lehet azokat a feladatokat ellátni. Java részt a Humán Főosztályhoz 
kerültek, de nem látja, hogy ez az osztály csúcsfőosztály lenne. A jövőt is látni kell, 
például a közoktatással kapcsolatosan lehetnek, olyan dolgok, amit majd a Humán 
Főosztálytól visznek el funkciókat. A Gazdálkodási Főosztálytól is elkerültek olyan 
funkciók, amit az élet tapasztalatai hoztak, hogy nem ott vannak a legjobb helyen. 
Óvva int mindenkit attól, hogy visszatérjenek a régi rendszerhez. Felállt új Építészeti 
Főosztály egyébként, szerinte jó felismerés a városvezetés részéről, amikor ezt a 
struktúrát megrajzolták, hogy kitalálták, hogy ezt a főosztályt létrehozzák. Azért, mert 
van egy kiváló szakember, aki ezt a főosztályt el tudja vezetni, aki egyébként kiváló 
ember is. Szerinte a Főépítészeti Főosztály  kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a város 
előtt álló fejlesztési és beruházási ügyeket összefogja. Minden olyan típusú ügy 
bekerül a Főépítészeti Főosztályra, mely alapján a főépítész úr össze fogja tudni fogni 
a munkát.

Dr. Mokrai Mihály: Előző alkalommal az anyag  szakmai kidolgozottságáról 
beszélt, szakszerűen vannak a feladatok csoportosítva, ez korrekt most is dicsérem. A 
tartalmával volt problémája, azzal hogy a Hatósági Főosztály túlterhelt. Lett egy új 
főosztály.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

10. napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés 2011. márciusi ülésén meghatározta a 
nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, 
osztályok és engedélyezett alkalmazotti létszámot. A gyermek-és tanulólétszám 
csökkenése maga után vonja az ellátandó feladat csökkenését, mely álláshely 
megszűnéssel jár.
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A munkavállalók jogviszonyának megszüntetéséből adódó többletkiadások 
finanszírozására a belügyminiszter az 5/2011. (III.3.) rendeletében pályázatot írt ki.
E célra költségvetési forrást és kiadást nem terveztünk, a pályázat lehetőséget ad ezen 
kiadások egy részének finanszírozására.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását

Dr. Kriza Ákos polgármester: megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Kiss János: Dicséri a hivatal munkáját, hogy követi a jogszabályokat. Az 
előterjesztés szerint kb. 10 millió Ft összegben tud forráshoz jutni. A városnak ebben 
a pénzügyi helyzetében ez az összeg megbecsülendő dolog. Gratulál, hogy ezeket a 
pénzügyi lehetőségeket kihasználják.

Pakusza Zoltán: Megjegyzi, hogy szomorú, mert lészámcsökkentés érdekében 
pályázunk. Olvasta Dr. Kiss János frakcióvezető úr nyilatkozatát viszont az oktatás 
stratégiai ágazat. Úgy gondolja, hogy a stratégiai ágazatba beteszünk pénzt, és nem 
kiveszünk. Kérdezi, hogy mi van azokkal az ágazatokkal, amelyek nem tartoznak a  
stratégai ágazatok közzé.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkérdezi, hogy a Kiss Gábor főosztály vezető úr 
kíván-e reagálni a kérdésekre.

Kiss Gábor: Osztja Pakusza Zoltán képviselő aggodalmát a pedagógus 
álláshelyekkel kapcsolatban. Felhívja a figyelmet, az előterjesztés 4. oldalára, mely 
szerint jelenleg 50 álláshely felesleges a rendszerben, ehhez képest 6 fő van, akinek a 
város a foglalkoztatását nem tudja megoldani. Az itt megjelölt létszámhoz képest ez 
nagyon szerény. Az intézmények üres álláshelyeket adtak le, ahol jelenleg nincs 
foglalkoztatásban senki. Sok esetben a 40. év nyugdíjba vonulásával éltek, illetve 
néhány esetben a határozott idejű foglalkoztatás nem került  meghosszabbításra. 
Szerinte ezt jobban kezelni nem lehet. Kiemeli, hogy csak 6 főről van szó.
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11. napirend tárgya: Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2011. évi 
beiskolázási tervéről szóló közgyűlési határozat 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés által elfogadott beiskolázási terv két 
ponton változik kis mértékben: A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola beiskolázási 
tervében a  számítógép-szerelő, karbantartó szakma képzését is 8. osztály elvégzése 
után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzésben kérte indítani.  Az ezt 
engedélyező jogszabály nem készült el, a szakma jelenleg csak 2+2 évfolyamos 
képzésben indítható.  Mivel a 2011. évi beiskolázás már lezajlott, így az utóbbi 
szakmára felvett tanulók részére engedélyezett osztálykereten belül maradva - új 2+2 
éves képzésű 9. évfolyamos szakiskolai osztály indítását kéri az iskola.

A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2010. júliusában 
elfogadott  közgyűlési határozat alapján fogtechnikus képzést indíthat, amelyet 
meglévő ½ kozmetikus osztálykerete terhére kér indítani. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászóló:

Fedor Vilmos: Kérdezi az előterjesztőtől, hogy a Fáy Szakközépiskolából a 
rendszerből kivezetjük az alkalmazottakat. Ez érint pedagógusokat és alkalmazottakat 
is. A 25 osztály, ami ott indul az marad a városnál. Kérdezi, van-e arra vonatkozóan 
megegyezés, a létszámhoz az új fenntartónak garanciát kell vállalnia, hogy  ez a 
létszám megmarad, hiszen ehhez folyósítják országosan a támogatását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a  vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Zsiga Marcell alpolgármesternek adja meg a szót.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Képviselő úr biztosítani fogjuk a zavartalan 
működést.

50



12. napirend tárgya: Javaslat az óvodákban, általános és középiskolákban a 
2011/2012. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, 
osztályok és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló 
közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közgyűlés 2011. március 10. napján tartott ülésén  
meghatározta – az egyes kötelező beiskolázási körzetekben várható tanköteles 
gyermekek, tanulók létszámának figyelembe vételével – az óvodákban és iskolákban 
a következő nevelési és tanévben indítható csoportok, osztályok számát és az 
engedélyezett alkalmazotti létszámot.
Április végén és május hónapban megtörténtek az általános iskolai beiratkozások,
óvodai előjegyzések, valamint ismertté vált az egyes középfokú oktatási 
intézményekben sikeresen felvételiző tanulók száma.

A májusi Közgyűlés ülésén döntés született egy tagóvoda, három tagiskola egy 
középfokú oktatási intézmény fenntartói jogának átadásáról, valamint a Városi 
Pedagógiai Intézet átszervezéséről.
Mindezek miatt szükségessé vált a korábbi határozat módosítása.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.
Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

13. napirend tárgya: Javaslat nevelési-oktatási intézmények magasabb 
vezetői beosztására történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Kascsák Ferenc, a Komlóstetői Általános 
Iskola igazgatója, Farkasné Karres Éva és a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója, Hegedűs Andrea 2011. május 31-én kelt 
nyilatkozatával magasabb vezetői beosztásáról 2011. június 30. napjával 
lemondott. A lemondási idő két hónap, így az intézményvezetői feladatokat 2011. 
augusztus 31. napjáig ellátják.

51



Az érintett intézmények zavartalan működésének biztosítsa érdekében a fenntartó 
köteles az intézmény működéséről gondoskodni, így az intézményvezetői 
feladatok ellátásával egy új intézményvezetőt megbízni. A magasabb vezetői 
beosztás betöltésére pályázat útján van lehetőség. 

Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság módosító indítványt 
nyújtott be az előterjesztéshez.

Dr. Kriza Ákos polgármester: kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

14. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ alapító 
okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium – előzetesen 
kapott tájékoztatás szerint – pályázat kiírását tervezi pszichiátriai betegek részére 
nyújtandó közösségi alapellátás tárgyában. 
Miskolcon jelenleg hiányzó szolgáltatási forma a pszichiátriai betegek részére 
nyújtandó közösségi alapellátás. A Miskolci Családsegítő Központ rendelkezik a 
feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, így az Intézmény, 
szeretne pályázatot benyújtani a szolgáltatás működtetése tárgyában.
A pályázat előreláthatólag 2011. júliusában jelenik meg, s ahhoz, hogy az Intézmény 
pályázni tudjon a feladat ellátására, az alapító okiratában szerepelnie kell a 889926 
Közösségi szolgáltatások      szakfeladatnak.
Az alapító okirat módosítása ezentúl kiterjed az utolsó módosítása óta bekövetkezett  
jogszabályi változások átvezetésére is.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

52



Egészségügyi és Szociális 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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.
Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

15. napirend tárgya: Javaslat közterületek elnevezésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos 

polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közterületek, helynevek esetében a megnevezés 
joga és feladata az önkormányzatoké. Az előterjesztésben javasolt négy helynév egy -
egy utca megnevezése. Az "Örömhegy utca", a "Tarna utca", a "Sáfrány köz", illetve 
a "Ruzsinszőlő utca" helyneveket elfogadható javaslatnak tartom. Az elnevezések 
során a környezethez illő, a város, illetve településrész hagyományait tükröző 
helynevek kerültek megjelölésre, figyelemmel a földrajzi környezetre, valamint a 
településen belüli elhelyezkedésre.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Pénzügyi Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását.
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: előterjesztő hiányában levette a 
napirendről ezt a javaslatot.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.
Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

16. napirend tárgya: Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) 
elhelyezésére, a megfigyelt közterület 
kijelölésére az avasi és diósgyőri 

városrészben, valamint Martin-kertvárosban
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közterület-felügyeletről szóló törvény 2009. 
szeptember 1-jei hatállyal történő módosítása szerint közterületen, közbiztonsági, 
illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon a 
rendőrség mellett a közterület-felügyelet is helyezhet el képfelvevőt és készíthet 
felvételt. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt 
közterület kijelöléséről a rendőrség, vagy  a felügyelet előterjesztésére a képviselő-
testület dönt.
Ennek megfelelően a közgyűlés a rendőrséggel történt előzetes egyeztetés alapján a 
határozati javaslat elfogadásával olyan újabb bűnmegelőzési és bűnüldözési 
szempontból kiemelt területeket jelöl ki az Avas városrészben és Diósgyőrben, 
amelyek védelme érdekében a közterületi térfelügyeleti kamerarendszer bővítésre 
kerül. 
Az avasi városrészben 2010. évről áthúzódó költségvetési keret terhére további 7 db 
kamera, míg Diósgyőrben újabb 2 db kamera kerülhet kihelyezésre.
Emellett utólagos – a törvényi előírásoknak megfelelés miatt - jóváhagyásra 
terjesztem elő a Martin-kertvárosban 2009. augusztus 19-én üzembe helyezett, de 
akkor közgyűlés elé nem került  5 db kamera helyszíneit is azzal, hogy a jövőben 
ilyen szabálytalanság nem fordulhat elő.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

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  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Jakab Péter: A kamerabővítés törvénytelenül történt. Hová kerüljön ki az a 14 db 
kamera, amiknek a helyszínéről, már valakik döntöttek, és ki is építették a kamera 
kitelepítéséhez szükséges infrastruktúrát. A város engedélye nélkül, a város pénzéből. 
Ezzel törvénysértést követnek el. Ide úgy lehetne kihelyezni térfigyelő kamerát, ha a 
közgyűlés megszavazza. Novemberben már dönteni kellet két olyan kamerának a 
kihelyezéséről, amit már előzőleg kihelyeztek. Akkor a Jobbik egy vizsgálat 
lefolytatására szólította fel a városvezetést, melyre ígéretet is kaptak, de nem történt 
semmi. Polgármester úrtól kaptak egy levelet, hogy ilyen többet nem fog előfordulni, 
de valójában a felelőst szerették volna név szerint megismerni. A napirendi ponthoz 
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csatoltan kaptak egy rendőrségi feljegyzést, az avasi rendőrőrs jóvoltából, mely Fodor 
Zoltánt nevezte meg a novemberi kamera kihelyezésével kapcsolatban. Arra nem ad 
választ, hogy ki engedélyezte, hogy ezt törvénytelenül ki is fizessük. A 7 kamera 
kihelyezésével kapcsolatosan a  rendőrségi feljegyzésre hivatkozva Földesi Norbert és 
Varga Gergő képviselő urak, a rendőrség megkérdezése nélkül, hogy hová lenne 
célszerű térfigyelő kamerát felszerelni, kiépíttették a kihelyezéshez szükséges 
infrastruktúrát. Most szembesül azzal, hogy a Martin-telepen is van 5 db  kamera, 
amely 2 éve működik közgyűlési jóváhagyás nélkül. Miskolcon kamerabiznisz 
tombol. Elmondja, hogy  nem céljuk a kamerarendszer kiépítésének a  törvényességi 
aggályoskodásukkal való akadályozása. Minden olyan kamera kihelyezését 
megszavazzák, amelyet a rendőrség indokoltnak lát, és van is rá pénz. Nem járulnak 
hozzá, hogy közgyűlési döntés nélkül történjenek kamerakihelyezések.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Jogos volt a hozzászólás, javasolja a bizottságnak, 
hogy a Hatósági Főosztály után a bizottság is részletesen foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel. A belsővizsgálat eredménye az volt, hogy a felelősöket nem lehet 
megnevezni, de hát felelősök mindig vannak. Kéri a bizottság elnökét foglalkozzon 
kiemelten ezzel a problémával. A kamerák nem véletlenül kerültek oda, és a 
közgyűlésnek semmilyen ráhatása nem volt, hogy hogyan kerültek oda.

Fodor Zoltán: Semmilyen törvénysértés nem történt, mert amikor a dolog elindult 4-
5 évvel ezelőtt volt róla közgyűlési határozat. Kevés  38.000 rendőrlétszám, ezért 
segítették a munkájukat a kamerákkal. A döntő szava ebben a rendőrségnek volt. 
Megépült, kiépült és szerettük volna továbbfejleszteni. Novemberben azért került 
kihelyezésre két kamera, mert volt a városnak rá pénze, a rendőrséggel egyeztetve 
került ki. Fontos a kamerarendszer, mert kevés a rendőr. Az avasi rendőrőrsre van 
bekötve. A rendőrön kívül már a közterület-felügyelő is rendelkezik  azokkal a 
jogosítványokkal, hogy ott ülhet és értékelheti a látottakat és ezáltal tud a 
rendőrségnek segíteni. Reméli további kamerák fognak a jövőben kikerülni, sőt erre 
pályázati lehetőségek is vannak. Arra kéri a polgármester urat, ha van rá lehetőség 
pályázzanak, hogy minél több kamerát tudjanak kihelyezni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy csak szabályszerűen történhet minden, 
mert 2005-ben még csak rendőrségi hatáskör volt. Ma már közgyűlési hatáskör. 
Mindegy kivel volt egyeztetve, de közgyűlési döntés nem volt róla. Lehet technikai 
lehetőségek felhasználásról beszélni, de a szabály mindenkire érvényes.

Varga Gergő: Jakab Péternek válaszol, van egy hivatal, mely jól vagy rosszul, de 
működik. Területi képviselőként megkeresik  a választópolgárok. Például Ifjúság és 
Áfonyás utca , Európa-liget, itt van egy játszótér is, ami 33-34 millió Ft-ba került, 
mikor ki lett alakítva, ezt felgyújtották. Több millió Ft kár lett belőle. A Felsőruzsin 
4.sz. problémás terület folyamatosan, meg  a környéke. Külön kérik, hogy legyen a 
Sályi  u. 2.sz alatt is egy kamera. Minket vádol ezzel, de ha megkérdezik a 
MIBERSZOLG Kft.-t, vagy az önkormányzatot, akkor  el fogja mondani, hogy a 
lakosság részéről ide és ide kértek kamerát. 

Dr. Kovács László:  A közgyűlést megelőzően, már a bizottsági ülésen is szóvá tette, 
hogy a térfigyelő kamerarendszerrel igazat ad Jakab Péter képviselőnek. Baj van, de 
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ezen nem törvénytelenséget ért, hanem szervezetlenséget, kicsit kaotikus viszonyokat. 
Természetesnek tartja, mint önkormányzati képviselő, mert részt vett olyan 
bejárásokon 2-3 évvel ezelőtt, amikor a Közterület-felügyeleti Osztállyal, illetve a 
majdnem telepítendő céggel bejárták a körzetet és megnézték azokat a helyeket, 
ahová a helyi képviselő szerint is jó lenne, ha telepítenének kamerát. Más kérdés, 
hogy az nem jelentette azt, hogy ki is rakták, hanem azt, hogy ez mint javaslat menjen 
be a közgyűlés elé. Amennyiben a  közgyűlés, támogatja, akkor ki lehet helyezni 
ezeket. Mikor ezt az elmúlt közgyűlés előtti bizottsági ülésen kérdezte, hogy hogyan 
állnak a diósgyőri kamerák, melyek most is működnek. Nem nézte meg hol is 
működnek pontosan ezek a kamerák, de szerinte nem ott vannak, ahol a város 
honlapján leírták, vagy ahol korábbi előterjesztés alapján szerepeltek. Azt kéri a 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálytól, hogy tegyenek már egy olyan 
bejárást, ami alapján látni fogja, hogy tényleg ott vannak és úgy működnek-e. A 
kamerákra szükség van. Nagyon jó, hogy elindították és ezek a kamerák elkezdtek 
működni. Tudják azok az emberek, hogy potenciális elkövetőként vannak jelen azon a 
területen, ahol ott vannak a kamerák. Talán ez egy jelentős visszatartó erőt is 
képvisel. Elmondja, hogy szorosabbra kellene venni a kontrollnak a hálóját. Tegyék 
rendbe ezeket a dolgokat. Várja  a Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztályt 
jelentkezését, hogy Diósgyőrben nézzék meg a kamerák jelenlétét és működését.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Egyet ért Dr. Kovács László képviselő társával, hogy 
napjaink civilizált városi  életéhez hozzátartoznak a térfigyelő kamerák. Ahol 
térfigyelő kamerák vannak felszerelve, ott a rendőrség adatai szerint jóval nagyobb a 
közbiztonság, jelentősen csökken a bűncselekmények száma. Fontos egy nagyváros 
életében, hogy  minél több forgalmas helyen vigyázzák nyugalmunkat, 
biztonságunkat ezek a kamerák. A szóban forgó kamerák kihelyezésével kapcsolatban 
nagyrészt egyetért Jakab Péter képviselő társával.  Ezen kamerák kihelyezésénél az 
nyugtat meg, hogy a rendőrség  véleménye szerint ezek a kamerák kihelyezésének 
helyszínei közbiztonsági bűnmegelőzési szempontból indokoltak. Nyilván a kamerák 
kihelyezésével a rongálásokat és a bűncselekményeket nem tudják teljesen elkerülni, 
de a rendőrség és a közterület felügyelők szerint is nagyon nagy visszatartó ereje van. 
A szóban forgó kamerákat is a MIEBERSZOLG Kft. helyezi üzembe. A kamerák 
kihelyezésével, a kamerák jelenlétére felhívó táblákat is helyezzék ki, és ha lehet 
akkor még az előírtnál nagyobb számban is, ugyanis így sokkal nagyobb hatásfokkal 
tudnak működni ezek a kamerák. A körzetében a Dél-Kiliánban egy 15 emeletes 
bérház tetején van egy térfigyelő kamera és a mai napig nem tették még ki a figyelem-
felkeltő táblát. Az ott élőknek a mai napig nagy problémát jelentenek a grafittisek. 
Amennyiben lesz lehetőség a jövőben kamerák kihelyezésére, akkor fontosnak tartja, 
hogy az EU-s játszótereket be tudnák kamerázni, mert ezek a játszóterek nagy 
értékűek, drága a karbantartásuk. Nem azt mondja, hogy mind az  50 EU-s játszóteret 
kamerázzák be. Vannak olyan problémás helyen lévő játszóterek, mint a Kuruc utcán, 
ahol a GYIVI szomszédságában vannak. Itt indokolt lenne, mert az ilyen fiatalok 
éjszakánként és akár napközben is rendeltetésszerűen használnák a játszóteret, ami 
nem is az életkoruknak megfelelő, így ki lehetne védeni a rongálásokat.

Földesi Norbert: Nem érti hol követtek el hibát, de ha igen akkor áll elébe. A 
MIEBERSZOLG Kft. csatolja a levelet az előterjesztéshez, melyben  leírja, hogy 
2010. évi költségvetési  keret terhére a gerincvezetékeket kiépítették, de a kamerák 

56



kihelyezése az majd a közgyűlés döntése után történik meg. A 2010. évi 
költségvetésnek igen kis részében vett részt Varga Gergő képviselő társával, hiszen 
októberben lettek megválasztva. Volt egy folyamat a közgyűlés elfogadott egy 
költségvetést  az év elején, ennek a költségvetésnek a terhére egyeztetve lakossággal, 
rendőrséggel kitalálták azokat a bázis pontokat, ahová kihelyezik ezeket a kamerákat. 
Októberben átvették a folyamatot. Átvették a folyó ügyeket, így a kamera problémáit 
is. Természetesen egyezettek ugyanezeken a fórumokon, ahol elődeik tették és 
elindult a folyamat, mely 2011. május 18-án ebből a levélben testesült meg, hogy 
elkészültek a gerincvezetékek és amennyiben dönt a közgyűlés magáról a 
kihelyezésről, akkor kihelyezik a kamerákat. Nem tudja, hol hibáztak, várja a választ.

Dr. Kiss János: Válaszol Földesi Norbert képviselő társának. Kétszer nem lehet 
ugyanabba a folyóba belelépni, de már megtették és kezdenek elsüllyedni. Arról van 
szó, hogy a novemberi történet megismétlődik, mert az előterjesztés több részből áll. 
Kiderül, hogy  már régóta működnek kamerák, jogszabályok nem lettek betartva. 
Most itt van a közgyűlés előtt a dolog, hogy legitimmé  kell tenni ezeknek a 
kameráknak a működését. Ez már ismerős érzés. Nagyobb probléma, hogy van az 
Avason 7 db kamera, amelyhez nincs közgyűlési jóváhagyás és az hogy még 
rendőrségi javaslat sincs hozzá. Szerencsi Árpád alezredes levelét, ha elolvassák, 
akkor a következő gondolatokat találják benne: A kamerarendszer bővítésről, akkor 
szereztek tudomást, amikor X és Y Kft. szakemberei megjelentek az avasi 
rendőrőrsön a rendszer bővítése céljából. A kamerák pontos helyének kijelölése 
folytán megtartott bejáráson és egyeztetésen az avasi rendőrőrs részéről senki nem 
vett részt. Ez azt jelenti, hogy ennek a történetnek mindkét lába hiányzik, mert ebbe a 
történetben már a rendőrség sem volt bevonva. Hallgatja az MSZP-frakció 
hozzászólásait, de úgy tűnik, hogy mellébeszélnek, mert amit mondanak az igaz, de 
semmi köze sincs az előterjesztéshez, azoknak a példáknak, amiket felhoznak. Nem 
tudja, hogy 2004-ben  vagy 2005-ben, volt-e valamilyen döntés arról, hogy 
kamerarendszert építenek ki 2009-ben, 2010-ben meg 2011-ben, de eléggé sántít, 
hogy 2004-ben és 2005-ben elkezdték megterhelni az 5-6 évvel későbbi 
költségvetéseket. Lehet, hogy voltak ilyen szándékok, de ha megnéznék, hogy ilyen 
formális döntés létezett-e, akkor ebben a kérdésben elég szkeptikus. A 7 kamerával 
kapcsolatban probléma, mely a novemberi közgyűlésen még nem jelentkezett 
problémaként. Maga az időtényező, mert a levél, amit a parancsnok úr írt az 2010. 
novemberi. Ez azt jelenti, hogy 2010 novemberében a rendszer kész volt, a 
próbaüzem elkészült. Meg kell nézni, ha  ez kész volt, akkor mire várt valaki 2010 
novemberétől 2011 júniusáig. Mi akadályozta meg, hogy a közgyűlés elé terjesszék 
ezt az ügyet, ha minden adva volt. A kamerarendszer  kiépítése adva volt. A 
rendőrség utólagosan azt mondta, hogy bár nem tudtak róla, hogy ide fogják tenni 
ezeket a kamerákat, de minden kamera jól jön, mert rossz a közbiztonsági rendszer, 
ha itt lesznek, akkor már támogatják.  A kiépítés meg volt, a rendőrségi támogatás 
meg volt, a kamerák próbaüzeme meg volt, a rendszer működőképes, akkor miért telt 
el 8 hónap? Szerinte valaki gondolkodott azon, hogy a novemberi botrány után, 
hogyan kellene ezt a helyzetet megoldani úgy, hogy a következő ügyből ne legyen 
botrány. Várható volt, hogy ebből probléma lesz. Nem látja, milyen összefüggések 
vannak a háttérben. Támogatja polgármester úr kérését, hogy a Jogi Bizottság ezt az 
ügyet vizsgálja ki. Volt-e vagy nem jogszabály sértés, és ettől függetlenül azt is meg 
ki kell vizsgálni, hogy ebben az ügyben ezt a késedelmet mi okozta, hogy ekkora 
időcsúszással került ez a közgyűlés elé.
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Dr. Simon Gábor: Sajnálja, hogy Dr. Kiss János elvette az ellenzék nehéz kenyerét, 
mert ugyan ezt kérdezi, hogy mit csináltak 2010 novemberétől, hogy most kerül 
közgyűlés elé ez az anyag. Mi az oka? Nem kérdezni kell, azt hitte feláll a FIDESZ-
frakció vezető és válaszol arra, hogy az elmúlt 8 hónapban mit csináltak. Ez nem 
történt meg. Ebből az előterjesztésből indul ki, amit kaptak. Ezt az előterjesztést Dr. 
Kriza Ákos polgármester úr írta, de a felszólalásával a polgármester urat végig meg 
hazudtolta. Kihasználja, hogy a közgyűlés munkáját figyelő miskolciak nem olvasták 
ezt az előterjesztést és teljesen másról lehet itt beszélni, mint amit polgármester úr 
leírt. A polgármester úr leírta, hogyan rendelkezik a rendőrségi törvény. Úgy, hogy a 
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölésén a rendőrség előterjesztésére az 
illetékes önkormányzat dönt. Van egy közterület felügyeletről szóló törvény, ez 2009. 
szeptembertől hatályos ez azt mondja, hogy a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a 
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről, a felügyelet  előterjesztésére a 
képviselőtestület dönt.  Nem kell túl sok logika ahhoz, ismerve a várost, hogy kétfajta 
kamerarendszer működik. Van egy önkormányzati kamerarendszer, amit most már 
közterület felügyelők is nézhetnek. Ez nagy harc volt, mert sokáig a törvény nem 
engedte, a Papszer 2., mint Rendészeti Központ is azért lett kiépítve, hogy a városi 
kamerarendszer a közterület  felügyelt kamerarendszerét, itt  város alkalmazottai, a 
köztisztviselők, közterület- felügyelők nézzék. Ezen kívül van egy rendőségi 
kamerarendszer. Az előterjesztés arról szól, hogy a városi kamerarendszert a 
közterület felügyelet javaslatára kell eldönteni. Ez az egyeztetés megtörtént kiépült 
egy gerinchálózat és a közgyűlés most fog arról dönteni, hogy ezek a városi kamerák 
kihelyezésre kerüljenek-e vagy nem. Az előterjesztés, amit polgármester úr aláírt, azt 
mondja, hogy ezek a városi kamerák nem kerültek kihelyezése, ezeken a területeken. 
Akkor kerülnek kiépítésre, amikor a közgyűlés itt az áldását fogja adni. Ebben kivetni 
valót nem lát, elhiszi, amit a polgármester úr leírt. Mi van a másik kameracsoporttal, a 
Martinkertvárosi 5 db kamerával, ott ugye
a határozati javaslat azt mondja, hogy utólag jóváhagyja a közgyűlés, tehát erről arra 
lehet következtetni, hogy ezek a kamerák kihelyezésre kerültek. Polgármester úr azt 
írja, hogy a Martinkertvárosban még 5 db térfigyelő kamera kiépítése  még 2009 
augusztusában megtörtént, teljes egészében rendőségi üzemeltetésben és 
megfigyeléssel. Máshol írja, hogy a Martinkertvárosi 5 db kamera a Vasúti 
Rendőrőrsnél van telepítve és ott figyeli a rendőrség. Ebből az előterjesztésből azt 
szűri le, hogy a városi kamerarendszerről most fognak dönteni és nincsen kiépítve. A 
rendőrség által kiépített kamerák, azok elhelyezésre kerültek. Álláspontja szerint a 
rendőrségi törvény rendelkezésével ellentétesen azt mondja a rendőrség, hogy ezek 
viszont jól üzemelnek és azt kérik, hogy a  közgyűlés utólag hagyja jóvá, hogy 
nézhessék tovább is ezt az 5 kamerát, ami a Vasúti Rendőrőrsön van. Azt gondolja 
mind a törvényi hivatkozássokkal, mind az előzményekkel, mind a leírásokkal, ez az 
anyag, amit polgármester úr jegyzett ez egy tényszerű és korrekt előterjesztés. Leírja 
azt is, ami nem volt szabályos 2009-ben. A másik csomagnál pedig arról van szó, 
hogy nincs kihelyezve a kamera.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Abban megegyezhetnek, hogy volt néhány olyan 
dolog abban, az előterjesztésben, hogy számos dolog jogtalanul került kiépítésre és 
kihelyezésre. Szó került arról, hogy 8 hónap alatt milyen tevékenységgel voltak 
elfoglalva. Voltak olyan dolgok, amik jogszabályokat sértettek és egyszerűen nem 
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vették ki a fiókból, csak a szekrény mélyén lehet megtalálni.

Földesi Norbert: Frakcióvezető úr hozzászólásától nem lett okosabb. Örül, hogy 
mindketten az igazság oldalán állnak, azt keresik és hogy egy bizottságban 
dolgoznak. Ha a Jogi Bizottság el kerül ez a tény feltárásra, akkor javasolja, hogy 
nyissák ki együtt a titkok kamráját és találják meg a gonoszt, akinek most nem 
mondjuk ki a nevét.

Jakab Péter: Simon Gábor frakcióvezető úrnak mondja, hogy nemcsak a kamerák 
kihelyezéséről döntenek, hanem a kamerák helyét is most kellene kijelölniük. Mégis 
hogyan jelöljék ki a helyét akkor, ha már egy rendszer ki van építve. Ha nem találják 
ott jónak azt a kamerát, akkor ki fogja kifizetni azt a pénzt, amit már a város pénzéből 
elköltöttek, talán Földesi Norbert vagy Varga Gergő képviselőtársai? Varga Gergő azt 
mondja, hogy azért kellet oda kiépíteni ezt a kamerarendszert, mert a lakosság ezt 
kérte. Kérdezi, tudja-e, hogy naponta hány megkeresés érkezik hozzá, azzal 
kapcsolatban, hogy mikor építik ki az első közrendvédelmi telepet, vagy mikor 
hozzák létre a miskolci városi csendőrséget. Naponta jönnek ilyen kérdések, de nem 
fogják megkeresni, mert tudják, hogy más népcsoportnak a pártján áll. A 
megkeresésekre még sem érzi magát feljogosítva arra, hogy elkezdjen gépjárműveket, 
készenléti eszközöket, egyenruhákat vásárolni, mert a közgyűlés, a város nem 
hatalmazta fel arra, hogy költse azt a pénzt, ami nem az övé. Szórják a város pénzét.

Dr. Simon Gábor: Sajnálja, hogy képviselő úrral nem egy jogi egyetemre járt, mert 
ebből fakadhat az a probléma, hogy a jogszabály szövegét  máshogy értelmezik. 
Megpróbálta a jogszabály szövegét értelmezni. Nem baj, ha a Jogi Bizottság összeül 
és közös bölcsességként először is meg kellene határozni, hogy a jogszabály mit ír. 
Véleménye szerint, amikor azt írja, hogy a rendőség előterjesztésére az illetékes 
település önkormányzat dönt. A közterület felügyeleti törvénynél pedig mikor azt írja, 
hogy a közterület-felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt, akkor a 
képviselő-testületnek nincsen jogköre arra, hogy a kamera helyszínét önhatalmúlag 
megválassza. Amikor azt mondta, hogy a képviselők úgy döntenek, hogy a kamera 
máshol legyen. Na ez az, amihez nincs a képviselőknek lehetősége. Egy dolgot tehet, 
értelmezése szerint, eldönti, hogy az a javaslat, amit a rendőrség vagy a közterület-
felügyelet benyújt, azt elfogadják vagy nem. Ha elfogadják akkor ki lesz rakva, ha 
nem fogadják el akkor nem lesz kirakva a kamera, de a helyszínek megválasztása az 
nem települési képviselői hatáskör. Nyilván a jogalkotó azért gondolta így, mert ez 
mégis csak egy szakmai feladat. A kamerákat valakinek figyelni kell, vagy a 
rendőröknek, vagy a közterület-felügyelőknek. A közgyűlés ezt a szakmai feladatot 
nem vindikálhatja magának, hanem ezek a szakemberek javaslatát vagy elfogadja 
vagy nem. Álláspontja az, hogy a közgyűlésnek a kamerák javasolt helyszínének 
megváltoztatására nincsen lehetőség.

Dr. Kovács László: Nem gondolja, hogy a települési képviselőnek lenne joga 
meghatározni a kamerák kihelyezésének a helyét. Úgy gondolja, pontosan és precízen 
idézte az ide vonatkozó jogszabályt. A közterület-felügyeletnek javaslatot tehet a 
települési képviselő. Utána a közterület- felügyelet kiválasztja a javasoltak közül azt, 
amit beterjeszt a képviselő-testület, vagy a közgyűlés elé. 
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Dr. Kiss János: Simon Gábor képviselőnek reflektál, mivel ők egy jogi egyetemre 
jártak.  A jog értelmezésének abban a részében tökéletesen egyetért, hogy valóban 
kell legyen egy javaslat, de azt mondta, hogy nincs javaslat. Amikor azt mondta, hogy 
nem lehet a javaslattól eltérni, akkor azt lehet támogatni, vagy lehet új javaslatot 
kérni. Kérdezi, hogy hol van az a javaslat, amiről vitatkozhatnának, hogy ezt a 
javaslatot kell-e elfogadni vagy sem. Ez a fő probléma.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a  vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 17. napirendet, Javaslat az önkormányzat 
könyvvizsgálójának megbízására -  visszavonta.

18. napirend tárgya: Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum 
Nonprofit Kft. és az egyes Miskolc Holding Zrt. 
ellenőrzésében álló társaságok között létrejött, Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító 

Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a szerződésekben 
rögzített szolgáltatási kedvezmények felmondásához
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Miskolc Holding Zrt.-hez előterjesztéssel éltek és 
egységesen jelezték, fel kívánják mondani az X-Centrum Nonprofit Kft.-vel, a 
Miskolc Card rendszer működtetésére kötött szerződéseket a következő társaságok: a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a Régió Park Miskolc Kft., a MIKOM Nonprofit 
Kft., az MVK Zrt. és a Miskolci Turisztikai Kft.
Az MVK Zrt., a Miskolci Turisztikai Kft. és a Régió Park Miskolc Kft. jelentős 
összegű veszteséget mutatott ki a kártyakedvezmény nyújtása kapcsán, a Miskolci 
Városgazda Kft. és a MIKOM Kft. esetében a Kártya nem váltotta be a várt 
forgalomnövelő hatást.
A fentiek alapján a Miskolc Városi Kártya rendszerre megkötött Szolgáltatói 
Együttműködési Szerződések felmondása látszik indokoltnak az MVK Zrt., a 
Miskolci Turisztikai Kft., a Régió Park Miskolc Kft., a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. és a MIKOM Kft. részéről.
A Miskolc Kártya Rendszert az X-Centrum Kft.-vel kötött jelenlegi szerződés alapján 
nem az önkormányzat, hanem egy magántulajdonban álló Kft. működteti, amely így 
egy magáncég számára biztosít bérbevételt, miközben a kedvezményeket adó 
önkormányzati tulajdonú cégek azt árbevétel-kiesés formájában elszenvedik.
E féloldalas rendszer életben tartása az önkormányzatnak hosszútávon nem érdeke, az 
érintett cégek a kedvezményt a miskolciaknak más formában is biztosítani tudják.
A javaslat arról szól, hogy a Miskolc Holding érintett tagvállalatai bontsák fel a 
szerződést, és mire ez a döntés hatályba lép, a miskolciak számára a kedvezmények 
rendszerét kidolgozzák, a közösség érdekeit jobban szem előtt tartó 
kedvezményekkel.
A Miskolc Kártya alapján nyújtott kedvezményeket az érintett tagvállalatok ez év 
végéig a Szerződés alapján biztosítják.
A kettős árképzés fedezete nem nyújt fedezetet az egyoldalúan biztosított 
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kedvezményekre, tehát az eredeti elképzelés, amely szerint a tagvállalatok kieső 
bevételét a kettős árképzés pótolni fogja, nem működik és ezért új, működő 
kedvezményrendszert kell kidolgozni, amely minden érintett számára elfogadható.

Dr. Tompa Sándor képviselő úr módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését:

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság:  támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság:  támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását

Szegedi Márton: A Pénzügy Bizottság körbejárta ezeket a dolgokat egyértelműnek 
tűnik, hogy Miskolc városának és az adófizetőknek a megkárosítása történt a Miskolc 
Kártyán és az X-Centrum Kft.-n keresztül. Ezért Miskolc MJV Pénzügyi Bizottsága 
két határozatot is hozott az ügyben,  a 9/2011. és a 10/2011. Ezt most ismerteti. Az 
egyik: Miskolc MJV Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza Szegedi Mártont, bizottsági 
elnököt, hogy  Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzőjénél kezdeményezze belső 
ellenőrzés keretén belül, annak a vizsgálatát, hogy a Miskolc MJV és az X-Centrum 
Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján, folyósított támogatás felhasználása 
célhoz kötötten történt-e. Jegyző Úr felé ez lenne a bizottságnak az első kérése. Azért 
vannak így meghatározva a határozatok, mivel azt az információt kapták, hogy a 
bizottság nem szólíthat fel és nem adhat feladatot sem jegyzőnek sem polgármester 
úrnak. Kéri a bizottság munkájának a segítését. A 10/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági 
határozat úgy szól, hogy Miskolc MJV Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza Szegedi 
Mártont, bizottsági elnököt, hogy járjon el annak felderítése érdekében, hogy történt-e 
visszaélés a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló  X-Centrum non-profit Kft. 
üzletrész névértéken történő értékesítése kapcsán. Kéri Jegyző urat a bizottság 
nevében, hogy legyenek szívesek kivizsgálni és izgatottan várják az eredményeket és 
a felelősök megnevezését.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

Vitában hozzászólók:

Dr. Tompa Sándor: Idézi „Jelentősebb kedvezményeket kell kapcsolni a miskolci 
családoknak a Miskolc Kártyához” nyilván a kormánypárti képviselők, városvezetést 
támogató képviselők fejből tudják, hogy ez Kriza Ákos polgármester úr programjából 
az Élhető Miskolc fejezet 6. pontját jelenti. Ezek után tárgyalnak egy olyan 
előerjesztést, ami egy városi kártyarendszert felrúg, ellehetetlenít. 14.000-15.000 
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embert, akik ennek a kártyának az előnyeit élvezik, azoknak az életébe beleavatkozik. 
Egy előkészítetlen, meggondolatlan döntéssel. Mi történt, amikor az előző közgyűlés 
a Miskolc Kártya rendszert létrehozta, talán ez a legnagyobb bűne. Úgy gondolják, 
hogy ez az előerjesztés egy politikai boszorkányüldözés. Az előző közgyűlésben Juga 
György és Dr. Szinay Attila képviselők javasolták, hogy más városok mintájára 
érdemes volna megvizsgálni Miskolcon is a Miskolc Kártya rendszer kialakítását. Ez 
egy elemzést követően előterjesztést öltött és meghozta ide vonatkozóan a közgyűlés 
a határozatát. Elindult a Miskolc Kártya szervezése. Gondolja, hogy ülnek a teremben 
olyanok, akik meg tudják ítélni, hogy általuk is ismert kártyarendszerek, különböző 
üzletközpontok vagy termékcsaládok milyen erőfeszítéseket tesznek annak 
érdekében, hogy  kártyájukat valaki ténylegesen is használja. Valaki ténylegesen is 
figyelje, hogy azzal milyen lehetőségeket tud kihasználni. Ez a marketing munka van 
ebben a kártyarendszerben, amit nem lehet egyik napról a másikra megismételni, még 
akkor sem, ha polgármester úr a programjában úgy gondolta, hogy ezt bővíteni kell. 
Ma meg azt javasolja, hogy mondjanak fel minden olyan szerződést, ami a Miskolc 
Kártya működtetéséhez kapcsolódik. Indok, hogy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai 
úgy gondolják, hogy részükről ez nem jó üzlet. Megkérdezi létezik-e olyan 
kedvezményrendszeres kártya , amely nem kerül valakinek valamibe. Azaz, ha 
kedvezményeket nyújtok valamilyen cél érdekében, akkor nyilván annak ára van. 
Ennek az előnyeit ma több mint 14.000 ember élvezi, a város nyújt ehhez a Miskolc 
Holding Zrt. cégein keresztül támogatást. Ez a 14.000 kapcsolat, több mint 300 
miskolci vállalkozó számára is értéket jelent, akik bekapcsolódtak ebbe a rendszerbe. 
Érdemes lett volna az anyag előállítása kapcsán a véleményüket megtudakolni, hogy 
számukra miért jelent ez értéket, miért csatlakoztak ehhez a rendszerhez, miért látnak 
ebben fejlesztési lehetőséget? Érdekes lenne az MVK Zrt.-nek és a Turisztikai Kft.-
nek a precízebb elemzése a tekintetben, hogy miért nem akar részt venni és egy 
későbbi kártyában pedig miért lát fantáziát. Annak idején, akik javasolták, akik 
kezdeményezték akkor ugyan FIDESZ képviselők voltak, de a szocialista-frakció és a 
szocialista városvezetés is csatlakozott hozzá és felkarolta a kedvezmény rendszert, és 
támogatást nyújtott hozzá. Az új városvezetésnek meg volt erre a 8 hónapja. A 
komoly előterjesztés az lett volna, ha mindazokat a tapasztalatokat, amelyekről 
sajtóból, különböző bizottsági meghallgatásokról felcsipegetve hallanak. Le kellett 
volna ülni a kártyát üzemeltető céggel és megtárgyalni, hogy hogyan lehet ezen 
túllépni, hogyan lehet ezeket a hibákat, működési zavarokat tisztázni. Ismereteik 
szerint és ez bizottsági üléseken el is hangzott, voltak erre kezdeményezések, voltak 
bizonyos szintű tárgyalások. Ennek ellenére ez a politikai döntés született, mely 
szerint meg kell szüntetni a kedvezmény rendszert, fel kell bontani az érvényben lévő 
szerződéseket. Gondolja ismerik azokat a leveleket, amelyet a Miskolc Kártya csapata 
fogalmazott meg mintegy figyelmeztetés, mintegy alátámasztás képen, hogy a 
kártyabirtokosok, a kártyatulajdonosok jó néven veszik ezt a kedvezmény-rendszert. 
Szívesen részt vennének ebben a továbbiakban is. Természetesen azt nem vitatják, 
hogy egy kedvezmény-rendszer  menet közben változhat, alakulhat. Hiszen a 
város,egy-egy cég, egy szolgáltató teher-bíró képessége változhat. Éppen ezét 
gondolja azt, hogy adjanak lehetőséget mind a Holding Zrt. tagvállalatai, mind a 
városvezetés, és a kártyarendszert üzemeltető cég számára, hogy keressék azokat a 
kölcsönös kapcsolódási pontokat, amely szerint nem veszítik el 14.000 ember 
bizalmát, akik egy-egy évre előre megváltották és nyilván a mai és a holnapi napon is 
fognak kártyát váltani, mely a következő évre is átnyúlik. Ezeknek az embereknek a 
visszacsalogatása sokkal nagyobb munkával végezhető el. Javasolja, a frakciójuk 
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nevében, hogy ezt a napirendi pontot függessze fel a közgyűlés, vagy a módosítót 
támogassa. Adjon lehetőséget a partnereknek a kérdéskör, a problémakör 
újratárgyalásához, tisztázásához. Megjegyzi, meghallgatva a Pénzügyi Bizottság 
javaslatait, mindannyian kíváncsiak erre. Azt hiszi, hogy a Gazdálkodási Főosztály 
vezetője tud rá azonnal válaszolni, mert ismeretei szerint már precízen és naprakészen 
ellenőrizték azokat a megállapodásokat, illetve pénzügyi tranzakciókat, amelyeket a 
város a kártya működtetőjével lebonyolított és ezekről naprakész elszámolása van. 
Szükségesnek tartja, hogy a városvezetés a tárgyalási formát részesítse előnyben. 
Kampányban azt mondták, hogy fontos a miskolciak véleménye, akkor kéri ne 
hagyják több mint 14.000 miskolci  és megjegyzi, hogy nemcsak miskolci hiszen az 
agglomeráció és azok a miskolci ipari parkban dolgozó nem miskolciak is igénybe 
vehetik a kedvezményeket, akik valahol  egy közösséghez tartozásként élték meg, 
hogy ennek a kártyarendszernek a kedvezményezettei lehettek. 

Bartha György: Két kérdést tesz fel. Miskolc Kártya, megszűnése esetén az aki 
megvásárolta az kártérítési igénnyel jelentkezik valahol, akár a városnál, akkor azt ki 
fogja és hogyan fogja kezelni, mert ők úgy vették meg, hogy azt gondolták, hogy 
tudják tovább használni. Új rendszer fog majd létrejönni, mely ad a miskolciaknak 
kedvezményt. Gondolja ez az új rendszer be jön majd a közgyűlés elé. Van e már 
valami elgondolás, hogy körülbelül mikor lesz ez?

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Más színben látja a kártya működését. Nem kétli, hogy 
amikor létrejött a kártya ötlete, akkor az jó szándékkal indult, de eltorzult az egész. A 
Miskolc Kártya mögött egy magánvállalkozás lett. Önkormányzati cégként indult és 
valahogy egy Bernáth Attilához köthető cégnél kötött ki. Azok a bevételek, amelyeket 
a Miskolci Kártya beszed, azok magánzsebben landolnak. Ez nem így indult. Több 
Bernáth  Attilát is ismerek, aki Miskolcon  a Szocialista Párt tagja, vagy aki a 
MISEK- et fel akarta számoltatni az előző évben, ahol több száz munkahely tűnt 
volna el. Nem gondolja, hogy megfelelő helyen van a Miskolc Kártya működtetése. 
Ismer egy olyan Bernáth Attilát, aki a Miskolc Pláza projektet találta ki, amivel 
sikerült a  kereskedőket és Miskolc belvárosát lerontani. Miskolc Kártya, 
megszűnéséről ha dönt a közgyűlés, azzal a kedvezmények nem szűnnek meg 
azonnal, az év végéig tart. Van egy kifutási ideje. Nem károsodik ez által a lakosság. 
Van már most is egy kártyát helyettesítő megoldás, például a Barlangfürdőben a 
Miskolc Kártyára 10 % kedvezményt lehet kapni, de ha valaki felmutatja a 
lakcímkártyáját, akkor 50 %-os kedvezményt. A lakosság részéről ez egy komoly 
dolog, mert lakcímkártyával az 1.900 Ft-os jegyár helyett 950 Ft-os áron lehet bejutni 
a Barlangfürdőbe. Amikor elindult ez a Miskolc Kártya tervezet, akkor az volt, hogy 
várhatóan bevételnövekedést hoz Miskolc Holding cégeinek, hát ez nem történt meg. 
Kimutatható adatok bizonyítják, hogy nem volt sem forgalom, sem bevétel 
növekedés. Át kell szervezni ezt a rendszert, mert ez így nem működik jól. Kapott egy 
e-mailt, melyben 80-90 %-os adatok szerepelnek, de ez a félretájékoztatás miatt 
adódhat, melyet Bernáth Attila nem mert aláírni. Aláírás helyett Miskolc Kártya 
csapata szerepelt. Érdekes módszerekkel születhetett az a felmérés, ami alapján 
választhattak a diagramban szereplő adatok közül az ezt kitöltők. Nem tudni, ez 
honnan került ki, mert nem tudni, hogy reprezentatív vagy nem reprezentatív 
felmérés. Azt sem tudni, hogy kik azok akik ezeket a kérdőíveket kitöltötték és 
milyen formában juthattak hozzá. Indítványozza  Miskolc Kártya jelenlegi 
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formájában való megszüntetését. Támogatja, hogy legyen ilyen, de kimondottan csak 
Miskolc város tulajdonában működjön, mert az, hogy létrehoznak egy céget, amit 
felduzzasztanak pénzzel, aztán privatizálnak egy MSZP közeli személyhez ez nem 
járható, és nem szép megoldás az előző közgyűlésben résztvevők részéről.

Dr. Mokrai Mihály: Kérdezi, miért jó több mint 14.000 miskolcinak kárt okozni, 
miért jó 300 kereskedőt semmibe venni? A politikai boszorkány üldözés lehet valós 
dolog Miskolcon. A Miskolc Kártya országosan az egyik legnagyobb és legjobb 
kártyarendszer. Egyik specialitása, amit nem értékelnek, hogy két szintű ár-rendszert 
tartalmaz. Ami által az árérzékeny emberek, akik szociálisan érzékenyek,  tudták 
azokat a kedvezményeket élvezni. Akik nem árérzékenyek, azok nem vették igénybe 
a kártya szolgáltatásait. Ennek a kártyarendszernek volt felelősségvállalási programja 
is.  A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat támogatta először első évben 9 intézményt, 
utána 34 intézményt. Ezt a támogatást megszerezte. Felvetődik a kérdés, ha ez a 
kártya ennyire jó, akkor miért kell megszüntetni. 3 Holdingos fizetése többet ér a 
városnak mint egy ilyen kártya, ami gyakorlatilag 14.500 embernek ad valamit. Nem 
érti Dr. Nánási-Kocsis Norbert képviselő társát sem, mert az Alkotmány világosan 
leírja, hogy nincs különbség közösségi magántulajdon között. Nem lehet különbséget 
tenni. A forgalomban lévő kártyák üzemeltetője 90 %-ban magáncég. Nem hiszi, 
hogy az állam a legjobb gazdája  a gazdálkodási tevékenységeknek. Ugyanezt a 
feladatot, ha önkormányzati keretek közzé hoznák vissza, akkor gyakorlatilag 
nagyobb felduzzasztó apparátussal lehetne ellátni ezt a tevékenységet. Több 
embernek kellene ellátnia  a kártyaüzemeltetését. A kártya kibocsájtás nem kötelező 
önkormányzati feladat, ezt annak idején  a FIDESZ választási programjában szerepelt. 
Ezt a FIDESZ kérésére, az akkori frakcióvezető és Dr. Szinay Attila úr, akkori 
FIDESZ pártelnök kérésére a szocialisták támogatásával fogadta el a közgyűlés. Ez 
egy kiemelkedő együttműködés volt. Itt most az akkori jó szándékú gesztusnak most a 
fordítottját látják. Miskolc Kártyát meg kell szüntetni, mert sérti az érdekeket, az 
elképzelésüket, nem illik bele a világ-nézetükbe. Ha ez egy önként vállalt feladat, 
akkor miért kell még egyszer pénzt költeni ennek a rendszernek a kiépítésére, miért 
kell erre a rendszerre az önkormányzat pénzéből pénzt fordítani. Az infrastruktúrát 
újból megteremteni, amikor már működik egy ilyen. Elgondolkodott azon is, hogy ez 
a kétszeres ráfordítás a hűtlen és hanyag kezelést kimeríti-e. Itt ülnek képviselők, akik 
azt mondják, hogy ez nem jó, de egy újra ráköltik a város pénzét egy olyan dologra, 
ami nem kötelező feladat. Újra be fognak, ruházni infrastruktúrába, ingatlanba, 
eljárási rendszerbe, kártyaterminálokba csak azért mert az nem tetszik. Miskolciak 
irányában 6 hónapos kivezetés lesz, de sok ember érdekét sértik, akik idáig 
megvehették ezt. Utalt erre Turisztikai Kft.-nek a képviselő társa a kedvezményére. 
Szerződéseket betartva a Turisztikai Kft. nem is nyújthatott volna ilyen 
kedvezményeket. Ez egy kártérítési pert meg fog alapozni, mert az érdekek sérülnek, 
akkor azt nem fogják annyiban hagyni.

 Dr. Tompa Sándor: Elmondja, hogy amit a Pénzügyi Bizottság kezdeményezett, 
hogy vizsgálják meg a kártyát működtető  X-Centrum Kft. történetét. Figyelmébe 
ajánlja bizottsági elnök úrnak, hogy a Miskolc Holding Zrt.  2010. évi 
beszámolójának 1.sz. melléklete részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel és levezeti a 
történetet. Más cégekkel egyetemben, hiszen más cégeknél is volt tulajdonos változás, 
illetve tulajdonosi arány változás. Nem érdemes ezért Jegyző úrnak munkát 
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befektetnie, mert felüti ezt a mellékletet és megtalálja, de képviselőtársa is 
megtalálná. Ami a Barlangfürdő 50 %-os kedvezményét  illeti, ahogy Dr. Nánási-
Kocsis Norbert képviselő társam jelezte, ezzel kapcsolatban kérdezi, a Turisztikai Kft. 
ügyvezetőjét, mert nem tudja létezik-e ilyen. Létezése esetén valakinek ki kell fizetni 
a kettő közti különbségét. Azt mondják, hogy a 10 %-os MVK Zrt. bérletvásárlás 
miatt keletkező veszteséget is nagyon nehezen tudják állni és mondják a többi cégek 
is. Ki állja a különbözetet Miskolci Turisztikai Kft. esetében az 50 %-os 
kedvezményes Miskolc Kártyával való bejutás esetén a Barlangfürdőbe. Feltette 
kezdetben a kérdést, hogy ha tudnak mutatni egy olyan kártyarendszert, amelynél 
nem kell, hogy valaki állja a különbözetet, akkor akár közgazdasági Nobel-díjra is 
felterjeszthetők lesznek. Fontosnak tartja, hogyha már a felmérésre utalt, mivel a 
kártyatulajdonosok kapnak hírlevelet szavazhattak a megelégedettségük tekintetében. 
Azt mutatja, hogy akik aktív kártyahasználók azok a szolgáltatásokkal meg vannak 
elégedve. Az elfogadó helyek működnek, a kedvezmények abba a kategóriába 
tartoznak, amiért még érdemes egy ilyen kártyát kiváltani. Úgy érzi az 
előterjesztésben politikai bosszú is van. Sajnálja, hogy úgy jönnek el a közgyűlésre, 
hogy már a döntésüket meghozták. A politikai bosszút abban látja, hogy a Turisztikai 
Kft. vezetője rendszeres látogatója volt Fedor Vilmos alpolgármester úrnak, vagy a 
Miskolc Holding Zrt. igazgatójának, Bernáth Attila dr.-nak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felszólítja, hogy fejezze be a személyeskedést, mert 
nem a Turisztikai Kft.-ről beszélnek, hanem a Miskolc Kártyáról. Nem politikusról 
beszél, ráadásul egy hölgyről semmi köze ezt a közgyűlésben  megemlíteni.

Dr. Tompa Sándor: Szeretné elmondani, hogy a város évek óta működtet egy 
idegenforgalmi alapot, amely alap felosztásáról az illetékes bizottság döntött.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felszólítja, ennek nincs köze a napirendi ponthoz.

Dr. Tompa Sándor: Elmondja, ha megakarja állapítani, hogy a napirendi ponthoz 
milyen érvrendszert használ,  akkor valószínűleg nem egy iskolába jártak, amikor a 
vitáról tanultak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Figyelmezteti, hogy elveszi a szót Dr. Tompa 
Sándortól, ha személyeskedik.

Dr. Tompa Sándor: A Miskolc Kártya előtörténetébe tartozik, hogy az ügyvezető 
asszony pályázott egy ilyen kártya létrehozására.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elveszi a szót  Dr. Tompa Sándortól.

Czinkné Sztán Anikó: Valóban folyamatosan pályázott minden évben. Benyújtotta 
pályázatát ehhez az alaphoz,   M rendszer és beadott egy pályázatot Miskolc Városi 
Kártya, illetve Turisztikai Kártya névvel. Erre nyert 500.000 Ft-ot, amelyből létre 
kellet volna hoznia a kártyarendszert és akkor a Dr. Tompa Sándor képviselő úr 
felhívta, hogy ne menjen a város ellenében, ne hozzanak létre két kártyát és kérte, 
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hogy vegyen részt a Miskolc Kártya létrehozásának munkájában és vonja vissza ezt a 
pályázatát. Ezt meg is tette, visszafizette az 500.000 Ft.- ot. Nem akart a város 
ellenében menni, hogy két kártya legyen létrehozva és versenytársa legyen a Miskolc 
Kártyának. Ezzel a történetet befejezi. A Miskolc Kártyával nincs gond, a miskolciak 
nagyon szeretik, mert kedvezményeket kapnak. A gond, hogy az önkormányzat adott  
hozzá több mint 30 millió Ft támogatást. A piacról jött, ott dolgozott  6 évig, még nem 
látott olyat, hogy az önkormányzat megtámogatott egy céget 30 millió Ft-tal, amit 
utána  2.400.000 Ft-ért értékesítettek, egy Szocialista Párthoz kötődő embernek. 
Számára ez furcsa, hogy az önkormányzati célt, amellyel létrehozták ezt a kártyát.  A 
kedvezményekkel semmi gond nincs. Polgármester úr is azt erősítette meg, hogy a 
kedvezményeket a jövőben is fenn fogják tartani. Már dolgoznak azon, hogy a 
miskolciaknak egy következő kedvezmény rendszert, hogyan alakíthatnak ki, ami 
még kedvezőbb és olcsóbb lesz a miskolciak számára. Megnyugtatja képviselő urat, 
hogy december 31-ig így is kell e kedvezményt nyújtani, mert csak december 31-ével 
mondható fel. Az új kedvezmény, illetve kártyarendszert pedig a közgyűlés elé fogják 
terjeszteni. Válaszol a Barlangfürdővel kapcsolatban, mivel nagyon magasak a 
fixköltségek, akár 50 akár 1.000 fő jön be fürdeni, akkor is ugyanannyit kell a fűtésre 
és a világításra költeni. Ezért az az érdekük, hogy minél többen látogassák a 
Barlangfürdőt. Amikor tavaly idekerült, azt tapasztalta, hogy napi 70, 140, 200 
látogató volt, ami nagyon kevés ahhoz, hogy napi 1 millió Ft-os működési költséget 
kidolgozzák. Ezért vezették be a miskolci jegyet, amelynek hatására január hónapban 
75 %-kal emelkedett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest, februárban 38 %-
kal, márciusban 57 %-kal, áprilisban  8 %-kal, júniusban 23 %-os volt az emelkedés. 
Ennek köszönhetően 14.000 miskolci vette igénybe, ez alatt az 5 hónap alatt 14.000 
miskolci élt ezzel a lehetőséggel, mely számukra 10 %-os bevétel növekedést 
eredményezett.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Azzal van gondja, hogy történt egy infrastrukturális 
fejlesztése ennek a kártyának és az ezt kiszolgáló kommunikációs eszközök  
kiépítése. Ennek a mély értéken való eladása körülbelül 30 millió Ft veszteséget 
hozott a városnak. Ez a lakosság pénzéből került elherdálásra ez az összeg. Czinkné 
Sztán Anikó elmondta, hogy hogyan lehet növelni a forgalmat, illetve a bevételt úgy, 
hogy a lakosság jobban járjon és a városnak is több bevétele legyen. A lakcímkártya, 
mely mindenkinek van és szinte ingyen van, csak fel kell mutatnia mindenkinek és 
nem kell ehhez külön kiépíteni egy olyan rendszert ami jelenleg az  X-Centrum Kft.-
nél van. Az a bevétel, amit a kártyáért kérnek, 2.700 Ft/fő, ennek a városhoz kellene 
visszafolyni. Sérelem, hogy ez magánzsebbe került bele. Kitér arra, hogy a kérdőívvel 
kapcsolatban van egy olyan kérdés, hogy „jónak tartja-e Ön a városi szolgáltató cégek 
kedvezményének kivonását a Miskolc Kártya rendszeréből?” 93 % azt mondja, hogy 
jónak tartja. Nem érti miért nem 100 %? A kedvezmény mindenkinek jó, miért van az 
akkor, hogy mindenki ellene szavaz.  „Mit tart jobb megoldásnak a jelenlegi 
rendszert, vagy egy újat, amit nem vázol fel, hogy mi lenne?”  Persze, hogy a 
jelenlegi rendszert, mert az újról nem tudni mi az. Ezek irányított kérdések. Nem 
bízna meg ennek egy mondatában sem. A Pénzügyi Bizottságban a szocialisták közül 
3 fő tartózkodott, ennek a kártyának a szerződés felmondásával kapcsolatban. Ebből 
az derül ki, hogy nem ellenzik a megszüntetését.

Dr. Simon Gábor: Fapadossá válik a város. A Miskolc Kártya jól működő rendszer. 
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Az előző vezetés abban döntött, hogy ez jól működő legyen. Abban döntött, hogy a 
miskolciaknak adjon kedvezményt. Kedvezmény adás esetén a cég oldaláról, az MVK 
Zrt. oldaláról, ez veszteség. Kedvezményt, csak úgy lehet adni, hogy az a másik 
oldalon kvázi veszteség. A közgyűlés azt mondta, akkor, hogy ezt tudomásul veszi. 
Sőt azt akarja, hogy a miskolciak ezt minél nagyobb számban vegyék igénybe. 2010-
ben úgy vették igénybe Vadasparkban 1.252 fő vette igénybe, összesen 300.000 Ft 
kedvezmény. RÉGIÓ Parknál 740 fő, 2,5 millió kedvezmény. Selyemréti strandon 
5.600 fő, 6.300.000 Ft kedvezmény. MVK Zrt.-nél  96.000 fő,  47 millió Ft 
kedvezmény. Barlangfürdőben 4.500 fő, 2 millió Ft kedvezmény. Diósgyőri 
Várfürdőben közel 1.000 fő, 247.000 Ft kedvezmény. Csodamalom Bábszínházban 
183 fő, 27.500.000 Ft kedvezmény. A DVTK meccsekre is igénybe vették, jelentős 
pénzösszeget megtakarítva. Emellett még kiemelkedik a Művészetek Háza. Ezekkel 
az adatokkal nem untatja a jelenlévőket. Ez azt jelenti, hogy Miskolc saját lakosságát 
ezzel a teljes összeggel, azaz 60 millió Ft-tal támogatta. Nemcsak Miskolc városa 
támogatta  a miskolciakat, a kártyának fontos részeleme, hogy az egyéb miskolci 
vállalkozások, több mint 300 cégről van szó azok is. Többen vannak, akik akár könyv 
vásárlásnál, vagy cukrászdában igénybe vették a kedvezményeket. A Miskolc Kártya 
jobban működik attól, mint azt bárki elképzelhette volna. Kérdezi, hogyan  fog az 
hozzájutni a kedvezményhez, akinek még december 31. után érvényes lesz a kártyája. 
Hiszen a kártya a megvásárlástól számítva 1 évig érvényes. Kiderült, hogy Bernáth 
Attila nem tetszik, mert a Szocialista Párt tagja. A kártyarendszert lehet magán és 
önkormányzati kézben is működtetni, de az a bevétel, ami képződik a kártyarendszer 
működtetésével, ahhoz komoly költségek társulnak, és sokat kell érte dolgozni. Sok 
város magánkézben üzemelteti a városi a kártyáját, Győr, Szeged, Székesfehérvár stb.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ott magáncégek építették ki a rendszert.

Dr. Mokrai Mihály: Egyszer már kiépült, akkor minek újra kiépíteni. A tartózkodás 
nem jelent nem szavazatot. Miskolc Kártya célja a lokálpatriotizmus erősítése. A 
kártya fenntartása nem ingyen történik. Megkérdezi, hogy tudják-e, hogy a Miskolc 
Kártya le van védve és nem lesz egyszerű új kártyát csinálni. Ennek a döntésnek 
polgári- , és büntető jogi következményei lesznek.

Dr. Tompa Sándor: Javasolja, hogy fogadják el a módosító indítványt és tárgyalják 
újra a Miskolc Kártya üzemeltetésével kapcsolatos szerződéseket. Bernáth Attilával is 
érdemes lenne leülni tárgyalni. Utolsó figyelmeztetése, hogy politikai és jogi 
bonyodalmakat idéznek elő.

Dr. Kiss János: Dr. Simon Gáborhoz szól. Nem éreznek összeférhetetlenséget? 
Olyan valakit védenek, aki a Szocialista Párt tagja. Javasolja gondolkodjanak el ezen. 
Hozzászólásuk sirató énekek a Miskolc Kártyáért. Nem értik az előterjesztés 
lényegét, hogy 3-4 cég nem kíván tovább része lenne a Miskolci Kártya rendszernek. 
Miskolc fapados lesz, akkor az jó történet lesz, mert a fapados cégek a világ legjobb 
gépeit veszik igénybe. Nem államosítani akarják a Miskolc Kártyát.

Molnár Péter: Leszögezi a KDNP- és a FIDESZ-frakció nevében is, hogy itt senki 
nem szenved  kárt. A miskolciak nem. Csak egy magánszemély szenvedhet kárt 
ebből. Olyan kártyarendszer jöjjön létre, mely jó a miskolciaknak és erősíti a 
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lokálpatriotizmust. Amit a miskolciak befizetnek kártyadíjat, az nem az 
önkormányzathoz, hanem magánkézbe vándorol. Ez a rendszer pénzt vesz el miskolci 
cégektől. A kedvezményt adó cégek árbevételét nézzik, akkor nem lehet a bevételük 1 
%-ára hivatkozni, hogy csak ennyit veszítenek a Miskolci Kártya kedvezménnyel. 
Fontos, hogy a miskolciaknak adjon a város egy kártyát arra, hogy a Barlangfürdőbe 
menjenek el, ne például Tiszaújvárosba. A lakcímkártyás rendszer szerinte jó dolog. 
Szeretnék, hogy a rendszer éljen, csak a módján szeretnének változtatni.

Dr. Mokrai Mihály: A frakcióvezető úr úgy interpellált a hozzászólásán mintha az 
fenyegető lett volna.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Mi volt benne fenyegető?

Dr. Simon Gábor: Összeférhetetlennek érzi továbbra is polgármester úr helyzetét. 
Ismertette mennyi tranzakció történt a Miskolc Kártyával, főleg az MVK Zrt.-nél. 
Várja, hogy a miskolciak a jövőben is kapják meg a kedvezményeket. Kérdezi, hogy 
2012. január elején a miskolciak hozzáfognak-e jutni a kedvezményes 
bérletvásárláshoz, ha még érvényes lesz a kártyájuk.

Földesi Norbert: Miskolc Kártya egyetlen bűne, hogy az X-Centrum Kft. 
tulajdonában van. Ismerni kellene miért jött létre, milyen tulajdonviszonyokban jött 
létre. Óvva inti a városvezetést, akik segítenek a koncepció kiépítésében. Nem 
javasolja, hogy a lakcímkártya kedvezményt biztosítson, mert akkor senki nem jut 
majd kedvezményhez. 

Dr. Mokrai Mihály: A törvényszöveg sértette frakcióvezető urat, akkor sajnálja. Egy 
kártyára jutó kedvezmény 4.290 Ft, tranzakciónként 528 Ft-ot vesznek el.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Megnyugtatja a lakosságot, hogy lesz továbbra is 
kedvezmény. 30 millió Ft-os kárt okozott az  X-Centrum Kft. A kártya díjából 39 
millió Ft folyik be az  X-Centrum Kft. zsebébe. Ez nem szép dolog, mert a város 
építette ki a rendszert. Bernáth Attilát nem akarja megbántani. 

Soós Attila: A lényeg, hogy hány olyan város van, ahol a város pénzéből építettek ki 
kártyarendszert és a város működteti is.  A bírósági per keretében a Miskolc név ott 
maradna az X-Centrum Kft.-nél az érdekes lenne és a pillangós logó szintén a 
Turisztikai Kft. tulajdonát képezi ennyit a szabadalomról. Válaszoljanak arra, hogyan 
került magántulajdonba egy cég. Miért jó a városnak, hogy az egyik oldalon bevétel 
esik ki, mert ez nem gazdagítja a várost. A Miskolc Kártya azt sugallja, mintha a 
város állna mögötte, pedig ez nem így van, mert a kártyatulajdonosok az  X-Centrum 
Kft.-vel kötöttek szerződést. Egy szerződés akkor jó, ha kölcsönös előnyökön 
nyugszik. Hol vannak itt az előnyök, ha a magáncég bevételét növeljük csak.  Nem 
mondanám népszerűnek azt a kártyarendszert, amit a lakosok 10 % -a használ csak. 
Veszélyben forog a Miskolc Kártya rendszere, de szerinte ez a magántulajdonos 
kampánya csak. Nem bevétel, magáncéget nem finanszírozzanak, ha az nem szolgálja 
a város érdekét. Erre a pénzt az önkormányzat biztosította, de magánkézbe adták a 
működtetést. A kedvezmények nem működnek normálisan. Azok nem vesznek 
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kártyát, akik tudják, hogy cégnek, ahol vásárolnak, az nem jelent kedvezményt. Ez 
sértheti a miskolciak érdekeit is. 

Földesi Norbert: 14.000 kártya nem indok, 3 és fél évig, akkor majd utána meglátjuk 
indok lesz e.

Katona Ferenc: Ebben a rendszerben 3 főszereplő van, Aki megvásárolja, és a 
szolgáltatást nyújtó jól jár, csak az önkormányzat tagvállalatai nem. A lényeg az, 
hogy egy új rendszert dolgozzanak ki, amiben mindenki jól jár. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Van még két résztvevő, aki működteti a kártyát és az 
önkormányzat.

Soós Attila: Földesi Norbert képviselő társának reagál, pontosítja a 14.000 kártyára 
vonatkozón kijelentését, mert félreérthető volt. Nem ez az igazi indoka annak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az ülés vezetését átadja Dr. Zsiga Marcell 
alpolgármester úrnak.

19. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 3 
települési önkormányzattal (Miskolc, Felsőzsolca, Sajószentpéter) áll szerződéses 
kapcsolatban a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás tekintetében, Miskolcon a
Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet látja 
el a feladatot. A folyamatosan változó gazdasági, társadalmi környezethez 
alkalmazkodva időnként felülvizsgálni és ha szükséges módosítani kell ezeket a 
szerződéseket. 

A mostani módosítás indokai:

 Iskolapszichológusi hálózat támogatása - amellyel kapcsolatban a közgyűlés 
korábban már módosította az érintett miskolci intézmény – a Nevelési 
Tanácsadó - alapító okiratát; 

 célszerű egy általános elv elfogadása, amely a költségvetési törvényre 
alapozottan, a Társulási Tanács döntése alapján kerülne megállapításra 

 Az SNI-s tanulók esetében a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság 
szakvéleményével rendelkező tanulók után magasabb összegű normatív 
támogatást vehet igénybe a fenntartó, ezért  célszerű az erre vonatkozó részt 

69



kivenni a feladat-ellátási megállapodásból.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság:  támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az 
előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság:  támogatta az előterjesztés 
elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett vitát lezárja.

20. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának 
alapdokumentuma a Társulási Megállapodás, amelyet a Társulási Tanács határozattal 
fogad el és kezdeményezi, hogy a társult települési önkormányzatok képviselő-
testületei tűzzék napirendjükre, tárgyalják meg és hagyják jóvá. 

A jelen előterjesztés:

- néhány pontosítást,

- jogszabályokhoz (a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvénynek, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvénynek, államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései) illeszkedő, azoknak 
megfelelő módosítást tartalmaz, valamint

1.) az utolsó módosítás óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatait (Társulási Tanács 
tagjai által kifejezett igény és a társult települések munkaszervezettel 
kapcsolatos elvárásait) dolgozza fel.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
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Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólásnem hangzott el.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

21. napirend tárgya: Javaslat a Nyékládháza Város Önkormányzatával 
kötött Társulási (Együttműködési) Megállapodás 
megszüntetésére

 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nyékládháza Város Önkormányzata a városi 
gyámhivatali feladatok magas színvonalú ellátása érdekében - megfelelő díjazás 
ellenében gyámhivatali társulás létrehozására kérte Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát. 
A 2004. január 1. napjától működő Megállapodást Nyékládháza Város 
Önkormányzata 2011. június 30. napjával felmondta.
A Hivatal Gazdálkodási Főosztálya nyilvántartása szerint Nyékládháza Város 
Önkormányzatának az évenként kimutatott fizetési kötelezettség teljesítésénél 
összességében 2.532.578,- Ft-os elmaradása keletkezett.
Nyékládháza Önkormányzata a tartozást írásban elismerte, a tartozásból 516.170.- Ft-
ot 2011. május 31. napján átutalt önkormányzatunk részére, a fennmaradó 2.016.408.-
Ft megfizetésére 6 havi részletfizetést kért.

Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. 
Az A. alternatívában a közgyűlés engedélyezi Nyékládháza Város Önkormányzata 
részére a 6 havi részletfizetést, a B. alternatívában a tartozása egyösszegű 
megfizetésére kötelezi.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés A. alternatívájának 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés B. alternatívájának elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés B. 
alternatívájának elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.
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A vitában hozzászóló:

Bartha György: Kérdezi a bizottsági ülésből kiindulva és az ottani szavazásból, hogy 
a két verzió közül az azonnali és egyszeri fizetést választotta akkor is a bizottsági 
többség. Miért nem lehet a részletfizetést Nyékládházának engedni?

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Már meghallgattuk a Pénzügyi Bizottság 
véleményét. Azt gondolja, hogy megfelelő szakemberek vitatták meg a kérdést. Ehhez 
nem tud mit hozzáfűzni, mert bízik a jó szándékú  értékítéletükben.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirendi pont felett a vitát lezárja.

22. napirend tárgya: Javaslat a MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója díjazásának megállapítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának havi munkabérét a 17/2010. sz. Polgármesteri határozat 2010. július 1-
től 2011. június 30-ig 520.000,- Ft-ban állapította meg. A határozatban foglalt 
időtartam hamarosan letelik, ezért dönteni szükséges az ügyvezető díjazásának 
megállapításáról.

A MITISZK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3/2011. számú, 2011.  május 4. 
napján kelt határozatában az ügyvezető díjazását a jelenlegi díjazással egyezően, 
520.000,- Ft/hó összegben javasolta megállapítani 2011. július 1 - 2012. június 30. 
közötti időtartamra.
Az Önkormányzat vagyonrendeletének 25/A. § (4) bekezdése alapján a Polgármester 
hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselő, ügyvezető díjazásának megállapítása, a 
25/D. § (3) bekezdése alapján a Polgármester bármely, hatáskörébe tartozó kérdésre 
nézve a Közgyűlés döntését kérheti. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést,  állapítsa meg az ügyvezető díjazását. 
Az ügyvezetői igazgató díjazására az Önkormányzat SZMSZ-e alapján a 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság tesz javaslatot. 
A bizottság 2011. június 9-én tartott ülésén javasolta Szabó Dezső MITISZK 
Nonprofit Kft. ügyvezető díjazását 2011. július 1. napjától 2012. június 30. napjáig  
bruttó 350.000.- Ft/hó összegben megállapítani.
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Szabó Dezső írásban hozzájárult a személyét érintő 
napirend  nyílt ülésen történő tárgyalásához.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: Nem tárgyalta, mert az előterjesztés összeget nem 
tartalmazott.
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Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: Nem tárgyalta, mert az előterjesztés 
összeget nem tartalmazott.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Földesi Norbert: A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnökét kérdezi 
vagy akár alpolgármester urat, hogy miért ennyi lett a bérezés, miért változott? Mi 
szól a csökkentés mellett? Szeretné a választ tudni.

Soós Attila: Röviden válaszol, hogy a májusi bizottsági ülésen tárgyalták a MITISZK 
Nonprofit Kft.-nek a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, és tárgyalták a 2010. évre 
vonatkozó üzleti beszámolóját. Meghallgatottak alapján az derült, ki hogy az ez évi 
üzleti terve gyakorlatilag veszteséges MITISZK Nonprofit Kft.-nek. Vagyonát feléli, 
az a támogatás valószínűleg az év végéig tart ki,  talán addig sem. Arra vonatkozóan 
semmilyen javaslatot nem hallottak, hogy hogyan képzeli el a további 2 évre, tehát 
2013. év végiéig a működését. Arra vonatkozólag, hogy indokolt-e ekkora 
létszámmal, ilyen költségekkel dolgozni szintén hangzottak el kérdések, melyre 
megnyugtató választ nem hallottunk. Arra sem, hogy ehhez képest milyen feladatokat 
lát el érdemben, akár fő, akár mellékállásban. Véleménye szerint a 350.000 Ft is 
túlzott. Ez alapján és ezen elvek mentén került a bizottság álláspontja kialakítása. 
Javasolja, hogy hozzáférhető, meg lehet tekinteni a bizottsági jegyzőkönyvet, az ott 
elhangzottakat.  MITISZK Nonprofit  Kft.-nek a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, 
és a  2010. évre vonatkozó üzleti beszámolóját.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

23. napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt 

projekt műszaki tartalmának módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az ülés vezetését átadja Dr. Kriza Ákos 
polgármester úrnak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlés 2008. októberi ülésén tárgyalta a 
Diósgyőri vár – Lillafüred közötti terület turizmus-fejlesztési koncepcióját, majd 
2009. áprilisi ülésén döntött a területen megvalósítandó turizmusfejlesztési kiemelt 
projekt tartalmáról.

Az előterjesztés a projektfejlesztés folyamán bekövetkezett műszaki tartalmi 
változásokat mutatja be.
A kiemelt projekt négy fő eleme:

Diósgyőri vár rendezvényhelyszín fejlesztése,
Lovagi Tornák Tere kialakítása,
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A Lovagi Tornák Tere előtti tér kialakítása – Vásártér,
Lillafüredi tanösvény fejlesztése - tematikus függőkert kialakítása.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi az előterjesztés készítőjét Lengyel Katalint, 
a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni, hogy nem egészíti ki.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Tompa Sándor: Régóta folyik ennek a projektnek az előkészítése. Megemlíti, 
hogy 2004-ben foglalkozott a Diósgyőri Vár és térségének fejlesztésével a közgyűlés. 
Egy ötletpályázat elbírálása kapcsán döntött arról, hogy el kell a fejlesztési munkákat 
indítani. EU-s csatlakozás során látszott hogy olyan forrásokhoz jutnak, ahol fontos, 
hogy legyenek előkészített projektek. Megemlíti, hogy Kobold Tamás is szívesen 
foglalkozott a vár fejlesztésével, melyet akkor a közgyűlés is támogatott. Akkor 
kezdte el munkáját Szekér György építész-művészet történész, Cséfalvai Gyula 
építész, Czeglédi Ilona, aki a vár alapkutatásait végezte, valamint Lovász Emese, aki 
jelenleg is aktív muzeológus. A nevüket meg kell említeni a Diósgyőri Vár fejlesztése 
során. EU-s csatlakozásunk nyomán a turisztikai fejlesztések kiemelt szerepet kaptak. 
Sok -féle attrakció fejlesztésre,  szálláshely bővítésre és fejlesztésre lehetett,  illetve 
lehet folyamatosan is pályázni. Készített az Új Magyarországi Fejlesztési Tervben 
egy olyan forrást is az Észak-Magyarországi Operatív  Programban a Fejlesztési 
Tanács, amelyet úgy hívnak, hogy kiemelt projektek támogatása. Támogatólag állnak 
a jelenlegi projekt támogatásához. Olyan fejlesztések indultak el a régióban, mint a 
Tisza-tavi Öko-centrum, Edelényi Coburg Kastély, Tokaji Fesztivál Katlan, Eger 
városában a vár és érsek-kert fejlesztése. Miskolc készült, hogy kiemelt projektet 
fogjon meg, amivel körülbelül 2 milliárd Ft-os EU-támogatást nyerjen el. A 
városvezetés a Diósgyőri vár mellet döntött, mely anjoukhoz kapcsolódott, -Anjou 
dinasztia Nyugat-Európában is kiejthető név-, ez volt az egyik helyszín. A másik  
Lillafüred a Palotaszálló és a természetes környezetet mesterségesen átalakított 
függőkert. A Palotaszálló vendégforgalma alapján nemcsak magyarországi, hanem 
európai érdeklődési körbe tartozik. Annak idején emellett a két helyszín mellett 
döntött a közgyűlés, melyet szeretnének, hogy az EU támogasson. Ennek  az 
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anyagnak elkészült az első fordulója, mely bekerült a kormány elé. Kiemelt projektről 
csak a kormány dönthet. Ilyen például a Zöld-nyíl is. A Diósgyőr-Lillafüred projekt 
fejlesztése, melyek folytatódhattak. Most a második forduló végét járjuk. Jó hír, hogy 
a munka  során több projektre elegendő terv készült el, így lehetőség van a 
továbbfejlesztésre. Hiányolják a két helyszínt összekötő kerékpárt utat. A közgyűlés 
korábbi előterjesztésében szerepelt és akkor támogatta is. A kulturális és 
ökoturisztikai programban erősítette volna az ökoturisztikát, ha a kerékpár út 
szerepel. Reméli ezt más forrásból a város meg fogja oldani. Emelné az értékét a 
projektet és több idelátogatót vonzana a kerékpárút izgalmas útvonala. A Szinva-
völgyében került kijelölésre a kerékpárút nyomvonala. Vannak tulajdoni viták, amit 
meg kell oldani. Magyarországon 13 gyógyhelyet tartanak nyilván, mely között 
Lillafüredet klimatikus gyógyhelyként tartanak nyilván. Javasolja, hogy ezt a státuszt 
meg kellene őrizni, mert ez egy érték. Miskolc-Eger országút  fejlesztése is elindult, 
más forrásból, mely majdnem készen van, de Felső-Hámor fölött 1 km-es szakasz 
kimaradt. Fontos volna, hogy ez a szakasz befejeződjön. Szeretne Diósgyőri-Várfürdő 
jövőképet látni.  Sajnálja, hogy az Anjou-liget kimaradt a projektből, ez a Tókert egy 
része, mely nagyon elhanyagolt állapotban van. A Vízművekkel kompromisszumot 
kell ebben kötni. Jelzi, hogy a parkolási problémákat csak részben sikerült megoldani. 
A Lillafüredi fejlesztések kapcsán épül új parkoló még a Diósgyőri Vár körül szűkös 
a parkoló kapacitás. Ez a Tókert részén lett volna megoldható. Hiányolja a Vízesés 
természetes úton történő megoldását.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Csatlakozik Dr. Tompa Sándor képviselő társához. 
Örül, hogy meg- újul a Diósgyőri Vár, kerékpár út épül Lillafüred és a Diósgyőri Vár 
között, melyre nagy igény van. A Lillafüredi  Tanösvény részeként pedig megújul a 
függőkert. Ez egy 2,5 milliárd Ft-os projekt, melyhez a támogatás közel 2 milliárd Ft. 
Ezeknek a fejlesztéseknek a következtében megszaporodhatnak a  turizmusra épülő 
vállalkozások, ennek következtében munkahelyek jöhetnek létre és az önkormányzat 
adóbevételekhez juthat. A villamos projekt legnagyobb nyertesei a Diósgyőrben élő 
emberek. A jelen városvezetésnek és a projekt vezetőjének nagyon fontos feladata, 
hogy az ott élő lakossággal interaktív kapcsolatot alakítson ki. Tanulva az előző 
városvezetés hibájából, a  lakosság tájékoztatása és bevonása nélkül nem szabad a 
nagy projekteket véghez vinni. Ezzel kapcsolatban Kovács képviselő társa 
Diósgyőrben egy fogadóórát tartott, ahol képviseltették magukat a Városfejlesztési 
Kft., és a Turisztikai Kft. vezetői, melyet köszön nekik és kéri maradjanak továbbra is 
kapcsolatban az ott élő emberekkel. Tartsák a kampányban tett ígéretükhöz magukat, 
hogy a lakosság folyamatos tájékoztatása nélkül ne történhessenek meg beruházások 
Miskolc városában.

Dr. Kovács László: A második fordulós pályázat kialakítása a lakosság 
véleményének figyelembevételével történik. A Diósgyőri Vár megújulása nagy 
turisztikai látványosságot fog vonzani. Lillafüred megújulása akkor turisztikai 
attrakció lesz, mely országosan és európai szinten is nagy látványosságot fog 
kölcsönözni. Lillafüred kerékpár utat fontosnak tartja, de a Csanyikot, a Vadasparkot 
és annak lehetőséget ki kell szerinte használni, de jelenleg nem látja, hogy ott milyen 
fejlesztések valósulhatnak meg. Javasolja, hogy még a Csanyikra nem találják meg a 
fejlesztési forrásokat, addig legalább a Vadaspark környezetében lévő 
játszóeszközöket, melyek nagyon rossz állapotban vannak ki kell cserélni. Ezt nem 
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lehet tovább halogatni, mert nagyon sok család látogat ki a a hétvégéken. Jó hírnek 
tartja, hogy a második fordulóban az önrész 100 millió Ft-tal csökkent.

Dr. Simon Gábor: Az a baj az előterjesztéssel, hogy nem tudni belőle mi mennyibe 
kerül és mi fog az egészből megvalósulni. Jó lett volna, ha látják, hogy a Lovagi 
Tornák Tere hol fog megvalósulni, milyen területet foglal el, és mennyibe kerül ennek 
a megvalósítása. A múltkor mikor az előgerjesztésről beszéltek, akkor a Diósgyőr-
Lillafüred kerékpár út szerepelt benne, de most arról döntenek, hogy a kerékpár út ne 
épüljön meg. Tudja, hogy ennek vannak műszaki és egyéb okai is. Támogatják, de 
nem egyértelmű az előterjesztés. Diósgyőr-Lillafüred komplex fejlesztése nem fog 
megtörténni, mert 2,5 milliárd Ft áll rendelkezésükre. Ebből a várra 2 milliárd Ft, a 
Lovagi Tornák Terére 300 millió Ft körül és a Lillafüredi Függőkertre a maradék 
összeg. Most van lehetőség a vár megépítésére, de ami kimaradt belőle azzal 
foglalkozni kell. A várkörnyékét rendbe kell hozni és a kerékpárutat is meg kell 
építeni. Kell forrás arra is, hogy a Tókert megépülhessen, mert ez egy rendezetlen 
nádas terület. Itt jött volna létre az Anjou-liget és a parkoló. 
Reméli, hogy a projekt január elsejétől a megvalósítás fázisába kerül. Fontos, 
Diósgyőr vonatkozásában a 2. projekt megvalósulása és az is, hogy a Tapolcai 
projektnél is legyen előrelépés, IVS 2-ben is legyen előrelépés. Tudjuk ebből épülne 
meg a Főtér, a Történelmi Avas utcáinak a rendbetétele, a kilátó és környékének 
rendbetétele. Az IVS 2-ben a kormánynak kell dönteni, erre eddig nem került sor. 
Javasolja, hogy a közgyűlés írjon egy felterjesztést a Miniszterelnökhöz. Tegyenek 
valamit, hogy az IVS 2 is megvalósulhasson.

Dr. Tompa Sándor: Engedélyt kér, hogy a Turisztikai Kft. vezetőjétől idézzen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem szükséges engedélyt kérnie.

Dr. Tompa Sándor: A projekt előkészítése jó kezekben van és korábban is jó 
kezekben volt. Szakmai körökben a várral kapcsolatban két álláspont ütközik. Ésszerű 
és a romkonzerválással eltűnnek azok a látványok, amelyek jelenleg a Diósgyőri 
Várba érkezőket fogadja. Ügyvezető asszony elmondhatta volna, hogy a szezonalitást 
csökkentsék. Ne csak nyáron, amikor jó idő van, hanem rossz idő esetére minél több 
fedett tér jöjjön létre. A látogatók számának növelése érdekében, ha így lehetne 
fejleszteni, akkor a vendégéjszakák száma is növelhető lenne. 300 négyzetméteres 
konferenciaterem jönne létre, a Lovagterem révén, létrejön a Királynői Lakosztály és 
még sok más. Érdemes volna kiemelt turisztikai helyek miatt szálláshelyeket 
létrehozni a Diósgyőri Vár környékén. Kéri, az igazgató asszonyt, hogy 
megismerhesse a teljes dokumentációt, amit már a bizottsági ülésen is kért. A Csanyik 
akkor még nem volt városi vagyonkezelésben, amikor a projekt  elindult. Csak olyan 
területre tudnak pályázni, mai városi vagyonkezelésben van. Fontosnak tartja a 
Vadaspark környékének fejlesztését, és az ott található üres szanatórium épületét 
szerinte szálláshelyként is lehetne használni átalakítással.

Pakusza Zoltán: Kint tüntetés zajlik, ezért jó lenne, ha a városvezetés részéről valaki 
lemenne és tárgyalna a tüntetőkkel.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ez nem lehet ügyrendi javaslat. Úgy gondolja a 
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közgyűlés napirendi pontjai között nem szerepel a tüntetés látogatása.

Fedor Vilmos: Kialakult egy konszenzus nemcsak a politikusok, hanem a szakmában 
dolgozók körében arról, hogy Miskolc turisztikai fejlesztésének melyek legyenek a 
központi helyei: Miskolc-Tapolca, Miskolc belvárosa, Diósgyőr, Lillafüred. 
Miskolcon ilyen szempontból gazdag, mert négy helyre kellene forráshoz jutni. Más 
település egy helyre el tudja összpontosítani a megszerzett pénzeket, gondoljunk 
Nyíregyházára, Debrecenre. Felhívja a városvezetés figyelemét, hogy akik tárgyalnak 
Budapesten, tárgyalnak a Megyei Önkormányzat vezetőjével, gondolkodjanak el 
azon, hogy a Csanyik-völgyében található volt KISZ iskola, melyet horribilis pénzért 
őriztet a megye, mely a megye tulajdona már 20 éve. Minden infrastruktúra ott van. 
Érdemes lenne bevonni, mivel tudjuk jól, hogy Lillafüred volt az első település 
vidéken, amelyik szanatóriumi-gyógyászati minősítést kapott a 30-as éveben. Ezt újra 
életre kellene kelteni. Tárgyalni kellene a megyével, hogy hogyan lehetne ezt együtt 
hasznosítani. Akár még a magántőkét is be lehetne vonni. A Hermann Ottó Park 
borzasztó állapotban van már rég óta. A természetvédelmi terület lemondott róla és 
átadta a városnak. Jó lenne valamit csinálni vele, mert így a Bükkbe érkező turisták a 
romhalmazt látják. Itt hosszú útvonalban kellene gondolkodni, mert az út 
Lillafürednél kétfelé ágazik. Az egyik feltárja a kohászat múltját, a Fazola örökséget, 
Hermann Ottó örökségét, egészen eljut Ómassáig, de menjünk tovább a Pálos 
Kolostor romjáig, a Látókövekig, és Bánkúttal befejeződik az egyik ága. A másik ága 
Hollós-tető és Bükkszentkereszt, mely évek óta küszködik azzal, hogy Miskolccal 
együtt közösen csináljon valamit, ami teljesen egyedi. A Belvárosban pedig 
kezdjenek már valamit a Történelmi Avassal, aminek egy része már lepusztult, de ami 
még menthető azt érdemes lenne megmenteni,  például az infrastruktúra. Legalább az, 
hogy ne csússzon meg állandóan. A pincék felé fákat ültettek, melyek megnőttek, de a 
tufa kőzeten pillanat alatt át jut a gyökérzet. Ezért már sok pince ázik és értéktelenné 
válik. Addig kell elkezdeni az Avas oldalával csinálni valamit, amíg még nem késő. 
Tapolca is fejlesztésre szorulna. Bízik benne, hogy az a forrás, ami még rendelkezésre 
áll megmaradt a régióban. Kérdés az, hogy Salgótarján, Eger és Miskolc közül sikerül 
e a városnak megnyerni még annyi forrást ehhez, hogy még legalább egy területhez 
hozzá tudjanak nyúlni. Kapjanak egy ilyen kormánytámogatást, ebben kéri a 
lobbizásukat Budapesten és a megyében.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért minden szavával. Nem szeretnék, ha az 
Avas lecsúszna. Abban is egyetért, hogy melyik fejlesztési területeket érintett 
prioritásként. Városfejlesztés érdekében, építészeti szempontból egyeztetnek a város 
főépítészével, a város fejlesztésével. Elgondolkoznak milyen nagyobb fejlesztési 
forrásokat tudjanak a megyében lévő 3 nagy város közül Miskolcra allokálni, mivel 
Miskolc Régióközpont, ezért a forrásokból is valószínű ilyen arányokban fog 
részesülni.

Dr. Kiss János: Nem  a téma szakértője. Hallgatja az MSZP-frakciójának, nagyon 
hosszú, alapos és terjedelmes beszédeit. Két régi sláger címet idéz azzal kapcsolatban, 
hogy szerinte csak beszélnek, hogy mi mindent kellene még megcsinálni, de arra is 
kitérhetnének, hogy miből kellene ezt megoldani, ehhez valamilyen forrást biztosítani 
kellene.
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Dr. Simon Gábor: Szimpatikus volt, amit polgármester úr mondott, de az nem, amit 
Dr. Kiss János úr hozzászólt, jobb lett volna, ha hallgat. 2008 októberében döntött a 
közgyűlés  a projektről, ezt 2009 áprilisában elfogadta és benyújtotta a kormánynak. 
Ezt az előző kormány támogatta a 2.5  milliárd Ft-os  projektet. Most ezt végre kell 
hajtani. A turisztikai források rendelkezésre állnak, ahol még két másik város verseng 
velük. Ebből fontos, hogy Miskolc minél több pénzt szerezzen meg. Fontos a belváros 
stratégia, amit elfogadott a közgyűlés, csak a kormány nem támogatta. Ez a kormány 
1 éve nem fogadta el, azóta be van nyújtva. Arra várnak, hogy rábólintsanak.
Meg kell alkotni a Tapolcai projektet, döntések vannak, ezért a közgyűlés elé még ez 
visszafog kerülni. Felhívta a figyelmet, hogy mivel még forrás rendelkezésre áll, ezért 
kell szerinte is csinálni egy Diósgyőr második fejlesztési projektet. Arra kell 
törekedni, hogy minél több forrást Miskolcra tudjanak hozni.

Dr. Kiss János: Megemlíti, hogy a politikai kultúra úgy szól, hogy felek 
beszélgetnek egymással és nem szabad ilyet mondani, hogy jobb lett volna, ha meg 
sem szólal. Nem tudnak továbbjutni, ha nem beszélnek egymással. A túlzott 
turisztikai vágy programra mondta, hogy könnyű megfogalmazni, csak nehéz  
hozzájuk megteremteni a forrást.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az egész közgyűlés egyetért abban, hogy egy 
emberöltőre újra tekintő turisztikai koncepciót kell a városnak minden egyes részére 
elkészíteniük és a fejlesztések megfelelő ütemén is gondolkodniuk kell. Az idő telik 
és látható lesz, hogy más koncepció mentén kell haladni, akkor át kell alakítani. A 
végpontot kell látni és ezen az úton kell járni, így kell végezni ezeket a 
beruházásokat.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy Lengyel Katalin reagáljon.

Lengyel Katalin: A projekt előkészítését és a fejlesztés egy részét az X-Centrum Kft. 
kezdte el. Novemberben vette át a Városfejlesztési Kft. a projekt fejlesztést, aminek a 
végére értek most. Most a pályázat beadási határideje június 24. A projektfejlesztés 
során már az X-Centrum Kft. is kihagyott projekt elemeket és utána még a 
fejlesztésükben is átalakult ez a projekt. A projektelemek kihagyásának több oka volt. 
Tulajdonjogi problémák voltak, például a kerékpárútnál is. A kerékpár út nyomvonala 
a Magyar Állam tulajdonán  van és ezt ilyen rövid idő alatt nem lehetett megszerezni, 
mivel a projektfejlesztés ideje 1 évről fél évre csökkent, ezért kellett kiejteni a 
projektből. A projekt  elemek úgy kerültek kiejtésre, hogy veszélyeztették magának a 
projektnek a megvalósítását, a pályázatnak a beadását. Ugyan ez volt a Várszínháznál, 
az Anjou-ligetnél és a Lillafüredi vízesés folyamatos megtáplálásánál, ahol vízjogi 
problémákkal szembesültek,  melyek fontos elemei lettek volna a projektnek. 
Befolyásolta még a szűkítést, hogy a beadás során a költségbecslés lett készítve, mert 
nem volt még kiviteli tartalom, ami alapján költségvetést lehet készíteni. A 
projektfejlesztés folyamán és a kiviteli tervek készítésekor kiderült, hogy a Diósgyőri 
Vár visszaépítése és az Örökségvédelmi Hivatal előírásainak való megfelelés, olyan 
költségeket jelent, hogy a projekt költségének a nagy részét elvitte kb. 1 milliárd 300 
ezer Ft-ot. Ebben a pályázatban volt csak lehetőség a Diósgyőri Vár felújítására, 
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visszaépítésére és arra, hogy megfelelő funkciókkal történő ellátására, hogy egész 
évben működni tudjon. A vár visszaépítésével szűkül a belsőtér. Fontosnak tartották, 
hogy a vár mellett legyen egy Rendezvény Tér, erre adott lehetőséget a Lovagi 
Tornák Terének megtervezése és majd ennek a kivitelezése. Előtte lévő kis Vásártér 
kialakítása került be a projektbe, hogy egy egységes képet adjon  a vár, a Lovagi 
Tornák Tere, a Vásártérrel összekötve. Külön elemként a Lillafüredi Függőkert 
megújítása lett benne a projektbe. A Lillafüredi projektből a kalandpark kimaradt, 
mert a Zalka Máté laktanya helyén lesz egy  megépülő kalandpark. A kerékpárutat 
szeretné  a város megoldani. Felvették a kapcsolatot a Kerékpáros Egyesülettel együtt 
kijelöljék a nyomvonalat, megnézzék a tulajdoni problémákat és ebben az irányban 
mindenféleképpen foglalkoznak a projekttel. A NORDA- tól azt az információt 
kapták, hogy lesz külön forrás kerékpárút fejlesztésre. Szeretné, ha a város ehhez 
tudna csatlakozni. Tudja, hogy az alagút alatt a nagy buszok nem férnek el, de a 
Közútkezelő a gazdája az alagútnak, de továbbra is foglalkoznak a problémával. A 
Lillafüredi gyógyhellyel kapcsolatban elővették a 2008. évi előterjesztést és 
közgyűlési határozatot. Ott 2020-ig meg van ez a cím Lillafüreden. Felújítják ezt az 
előterjesztést és megkezdik a munka  meghosszabbítását. Annak érdekében, hogy 
Lillafüred a gyógyhely kategóriát továbbra is megőrizze. A parkolókat meg kell 
oldani. A 2004-es tervben meg van rajzolva a helye, de időközben ott már azóta adtak 
el területeket, itt kisajátítással kell szembenézni. Újra ki kell jelölni a parkolónak a 
helyét. 2014-re előírás, hogy megfelelő számú parkolót biztosítani kell. Ezt be is 
nyújtották a második fordulós pályázatban. Az Anjou-liget  a MIVIZ belső területén 
helyezkedik el, ezét nem tudott megvalósulni, bár már többször is áttervezték a 
projektet, hogy az a Vízműnek is megfeleljen. A Hermann Ottó Emlékpark területén 
csak kezelői joga van a városnak. Nem a város tulajdona. Természetesen ezt attól 
lehet fejleszteni. Ez azért maradt ki, mert kész a Hermann Ottó Emlékparknak egy 
terve, mely közel 600 négyzetméteres épületről szól, kihasználatlan nagy terekkel és a 
fenntartását nem tartották megfelelőnek. A többi fejlesztést tervezik. Elkezdtek egy 
kiemelt projektet, Diósgyőrben, a Vadaspark és a Herman Ottó Elmék-park 
területének a bevonásával. Úgy gondolják ki kell használni az EU-s forrásokat, ami 
2013-ig rendelkezésre áll. Főleg azért, hogy a Vadaspark és a Diósgyőri Strand is 
megfelelő legyen. A Diósgyőri Strand továbbfejlesztésénél Királynék fürdőjét akarják 
kialakítani. Diósgyőrbe is terveznek egy szállodafejlesztést, aminek a lehetősége 
szeptembertől megnyílik az ÉMOP keretén belül. 
A Tapolca fejlesztés elindult az előzetes terveknél tartanak, ha körvonalazódik, akkor 
természetesen fogják ismertetni, mivel a főépítész úr erre egy tag pályázatot írt ki. 
Belváros Történelmi Avas IVS2-ben része az Avas felújítása. Elkészült az engedélyes 
terv, az utca burkolatok, a vízelvezetés, a világítás felújítása. Szembesültek a 
folyamatos támfal omlásokkal, de ez nem része a projektnek. Úgy gondolják 
felelőtlenség lenne, ha a támfalakat nem erősítenék meg. A projektben a támfalak 
megerősítését a fejlesztési költség 20 %-áig  támogathatók. A költségek pedig 
fordítva néznek ki. Meg kell találni a forrást a támfal megerősítésre. Esetleg kisebb 
területet vonnak be a fejlesztésbe. Még lesz két sürgősségi előterjesztés KEOP 
pályázat, ami kapcsolódik a Diósgyőri Vár fűtéséhez. Ezt azért pályázzák meg, hogy 
a fenntartási költség olcsóbb legyen, mert 9 hónapig fűteni kell a várat a 
rendezvények miatt. A projektet megtekinthetik a Városfejlesztési Kft.-nél.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
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24. napirend tárgya: Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás 
áthelyezésére és országzászló kihelyezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Lakossági és önkormányzati képviselői 
kezdeményezést támogatva, a lakókörnyezet megújításának, a közösségi terek 
vizuális kultúrájának fejlesztése céljából javaslom Miskolc Város Közgyűlésének, 
hogy az országzászló korábbi helyén, 2011. augusztus 20-án Miskolc város - a 
nemzeti összetartozás jegyében, a korábbi építmény reprodukciójaként -, avasson új 
országzászlót. 

Az országzászló a trianoni békediktátum folytán, a mind területi egységében, mind 
lelkében megroppant ország nemzeti összetartozásának jelképévé vált. Miskolcon az 
első országzászlót 1934. augusztus 9-én avatták fel a Népkertben. Az emlékművet az 
1950-es években elbontották, helyén jelenleg Kerényi Jenő Munkácsy díjas, Kossuth-
díjas szobrászművész Géniusz című szobra áll. 
Az országzászló helyszíne – az 1934. évben felavatott országzászló helyszínével 
azonosan - , a Népkert  Görgey utca felőli térrésze, melynek kialakítása napjainkban 
is lehetővé teszi a megemlékezések méltó megtartását.

A helyszínen jelenleg található szobor áthelyezésével összefüggő eljárás lezajlott.
Az országzászló emlékmű megvalósítása, illetve a Géniusz című szobor elbontása, új 
helyszínen történő felállítása, a munkálatok pénzügyi, technikai háttere 
adományokból, felajánlásokból kerül finanszírozásra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Soós Attila: A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság első olvasatban nem 
tárgyalták, de bizottsági tag kérésére újra napirendre vették. Azok a fenntartások 
fogalmazódtak meg bennük, hogy ki folytatja az engedélyezési eljárást, kerül-e a 
fenntartás a városnak pénzébe? Lennének még kérdéseik, de ez ügyben, majd 
megkeresik és megkérdezik az illetékes Kabinetet.

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság:  támogatta az előterjesztés 
elfogadását.
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság : támogatta az 
előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:
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Dr. Mokrai Mihály: A nemzetnek nagyon fáj a trianoni békeszerződése, de múlttal 
foglalkozni már fárasztó. Inkább a gyerekekkel kellene foglalkozni és iskolatejet 
osztani. Ezek a problémák azok, amelyek a miskolciakat igazán érintik. Azért, mert 
egy 80 éves ember levelet írt polgármester úrnak és azt kéri  hogy legyen 
országzászló, hát legyen. Nincs olyan ok, amiért ne lehetne Miskolcon országzászló. 
Elment a levéltárba és kutatott, hogy miért is szűnt meg az országzászló. Az 
érdeklődés hiánya miatt. Karbantartásra nem fordítottak, ezért olyan rossz műszaki 
állapotba került, hogy el kellett bontani. Az akkori előterjesztés alapján a város egy 
Niké nevezetű szobrot kinevezett munkásmozgalmi szobornak. Az akkori Párt 
Bizottság elé felépítette, mint munkásmozgalmi szobrot. Kéri, hogy ne a Sportcsarnok 
előtti szökőkút elé kerüljön ez a szobor. A téren lehet más helyet is találni neki, ami 
méltó. Azért kéri ezt, mert a szökőkút funkciója időközben átalakult. A szökőkútban 
Miskolc MJV címere van mozaikokból kirakva, mely Miskolc 800 éves létezésének 
emlékére készült. A két alkotás nem erősítené egymást. Dr. Körmendi Anna, a 
szerzőjog örököse leírta, hogy a szökőkút vize ne spricceljen magasan, de a szökőkút 
lényege pont ez. Szerinte a játszótér felé is el lehetne helyezni. Látszik, hogy amikor a 
bejárás történt, a szökőkút le volt takarva, tehát nem látták, hogy ez nem egy szimpla 
szökőkút, hanem Miskolc címere, mely térelemmé vált. A Niké győzelem szobra a tér 
másik oldalán is elférne, a játszótér felőli részen. Lehetne ott egy talpazatot készíteni 
neki ugyanabból a mészkőből, amelyből a szökőkút is épült. A téren szimmetrikusan 
lennének így a műalkotások. Amennyiben az országzászló mellett döntenek, akkor is 
kéri, hogy a tér egy másik oldalán helyezzék el. Kéri tegyenek egy kísérletet a 
véleményezők kikérésében.

Szabó Sándor: Nem érti Dr. Mokrai Mihály képviselő úr hozzászólásának a 
lényegét, mert szerinte nem illik a témához. Lehet, hogy szeretné elkerülni a 
történelmi emlékezést. A Lévay Közművelődési Egyesület elnökeként 
kezdeményezője volt a felvidéki miskolci országzászló újraállításának. Az 
előterjesztés jól előkészített anyag, melyet a városi főépítész úr és csapata 
munkájának köszönhetnek. Mögöttünk van június 04. a gyászos trianoni évforduló 
napja. Felfakadtak nemzetünk fájó sebei, mert mi is történt Trianonban országunkkal? 
Csonka Magyarország maradt, mely hála Istennek ma is él. Ez a kis ország a 20-as 
évek elején csodákat művelt, mikor újra rendezte sorait. Célja, hogy megpróbálják 
megtalálni a kivezető utat, mely trianoni sebeinek gyógyítsa után előrevezet. A  
trianoni eseményekről miskolciak is megemlékeztek, csak kis érdeklődést mutatott. 
Az országzászló a nemzeti összetartozás szimbóluma. Reméli az ország 91 év után is 
képes lesz talpra állni és megújulni. Nem akarnak még egyszer Trianont. Legyen az 
országzászló a nemzet egysége, legyen történelmi órák helyszíne a diákok számára. 
Legyen a cserkészek őrhelye, fogadalomtételeinek a helyszíne. Őrizzék meg 
magyarságunkat, nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben. Hozzanak anyai 
áldozatot is és ápolják jelképeinket.  A Lévay  Közművelődési Egyesület egy 
alszámlát nyitott országzászló elnevezéssel.

Pakusza Zoltán: Meg van lepődve, Dr. Mokrai Mihály szavai felháborítják. Szerinte 
minden embernek kell, hogy fájjon Trianon.  1920. június 04. a magyar nemzet 
legnagyobb tragédiája volt. Könnyű mondani, hogy az ország 2/3-át elvették. 
Elmondhatják, hogy Nyugat-Európa  a környező államokkal együtt végrehajtotta az 
első nemzetgyilkossági kísérletet Európában. Nemzet testvéreink 1/3-át elszakították, 
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mert ennyi magyar élt ezeken a területeken. Erdeink, bányáink nyersanyagainak, 
mezőgazdasági területeink nagy részét elvették. Az infrastruktúra nagy részét 
elvágták. Ez az ország még is ki tudott mászni a nehéz helyzetből, hiába volt 1929-
1933. között világválság. Kihúzták az országot ebből, pont az a Horthy rendszer, 
melyet állandóan szidalmaznak. Úgy gondolja az országzászló ennek a jele. Azért 
kell, hogy mindenki emlékezhessen rá. Nemrég volt egy népszavazás a határon túli 
magyarokról és szerinte ez azért végződött úgy,  mert nem voltak trianoni 
emlékművek az országban. Igazságtalan békéről van szó, amiért még senki nem kér 
bocsánatot tőlünk. Székely földnek azóta sincs autonómiája. A JOBBIK nem a 
határok megváltoztatásáról beszél, csak arról, hogy ennek fontos szerepe van. A 
trianoni időszak a nemzet összetartozását jelképezi. Június 04-én a DVTK meccsen 
voltak kint képviselő társaim, ahol 8.000 ember skandálta, hogy vesszen Trianon. Ez 
egy választó igény. Azt javasolja legközelebb képviselő társa ilyen esetben álljon ki 
és mondja azt, hogy ellenzi az országzászló kihelyezését, ha nem teszi, akkor kérjen 
bocsánatot és szégyenkezve érezze  magát.

Eperjesi Erika: Babits Mihálytól idézett. Sokáig tabu volt Magyarországon Trianon 
története. Igyekeztek kitörölni a magyarok tudatából, hogy határainkon túl élő 
testvéreink, valamikor egy országban éltek velünk. Erről az eseményről zavaros 
képek élnek az emberek fejében. A fiatalok pedig nincsenek tisztába Trianon 
jelentőségével. Fontos, hogy emlékeztessük az embereket a nemzet egységére. Az 
országzászló mementóként fog emlékeztetni minden arra járó polgárt, hogy a múltat 
eltörölni nem lehet. Körzetében épül meg majd ez az emlékmű. Szerinte ez lezár egy 
hamis korszakot és segít tisztába tenni lelkiismeretünket.

Dr. Kovács László: Egyetért Pakusza Zoltán képviselő társával. Számít, hogy ki 
milyen családban nő fel és mit tanul róla. Dr. Mokrai Mihály képviselő úrral nem ért 
egyet, hogy nem volt rá igény. Az igazi problémát abban látja, hogy családok lettek 
szétszakítva. Az igaz, hogy gazdaságilag egy Bethlen kormányzás miatt az ország 
helyre állt, de lelkileg ez nem történt meg. Az országzászlót azért tartja fontosnak, 
mert a nemzeti összetartozás jelképe. Felháborítónak tartja a Csallóköz elcsatolását, 
melynek lakossága  90 %-a magyar volt, és összefüggő rész volt Magyarországgal. 
Erről meg kellet volna kérdezni az embereket és népszavazást tartani. Reméli, hogy 
lesz olyan időszak, amikor a képviselő társai is a magyar nemzethez méltóan 
gondolkodnak.

Fedor Vilmos: A bizottsági ülésen hosszan folytatott beszélgetést ejtettek, ahol 
Pakusza Zoltán is egyetértett velük. Trianon esetében nem az a trauma, hogy 
szétszakítottak egy országot és földeket csatoltak el, hanem  a trauma a lelkekben 
született, az a sérelem, ami elválasztott embereket egymástól. Nem tud másképpen 
beszélni erről, ezt a frakciója tudomásul vette, mert anyai ágon Nagybányáról, apai 
ágon Breznóbányáról és Rótról jött ide. Sok múlik azon hogyan nevelkedik az ember, 
mit hall a környezetében. Nem az a fontos, honnan jössz, hanem hová mész. Abba, 
amibe most Magyarország került, hogy egy Európai Szövetség tagja, még nem tudjuk 
mi lesz a vége. Tegyenek meg azért mindent, hogy ez jól sikerüljön. Mindig azt 
keressék, ami összeköt minket. Tudjuk, hogy ezekben a térségekben számtalan nép 
gyermeke élt együtt, és fogadta el azt, hogy neki ez az ország az otthona, azaz 
Magyarország. Az országzászlóra szükség van, ha ez tényleg az összetartozásról szól.
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Dr. Mokrai Mihály: Elnézést kér, nem az országzászló ellen beszélt, csak a szobor 
áthelyezéséről mondott véleményt, hogy azt szeretné, hogy máshová kerüljön.

Pakusza Zoltán: A szimbólumok nagyon fontosak. Kerüljön olyan helyre, ahol az 
emberek sokszor látják, ha elmennek mellette, mert akkor rögzül. Az a baj, hogy 
Trianont sokan nem tudják. Szimbólum nélkül nem lehet hazafiasságra nevelni, ezért 
van rá szükség. 

Molnár Péter: Örömmel fogadta a hírt, hogy KDNP-frakció tagja Szabó Sándor 
képviselő társa, a Lévay Közművelődési Egyesület elvállalt egy ilyen 
kezdeményezést, hogy Miskolcon eredeti helyére visszaállítják az országzászlót. 
Kapott egy levelet egy idős bácsitól, aki minden nap gyalog járt be Hejőcsabáról a 
Hősök terére a Fráter Gimnáziumba és  mindig megállt az országzászló előtt és 
elgondolkodott. Írnak neki egy levelet, hogy idén augusztusban eredeti helyére 
visszaállítja a város közadakozásból ezt a mementót, az országzászlót. Köszöni a 
főépítész Úrnak és csapatának a korrekt anyagot. Köszöni az Egyesületnek, hogy 
felvállalták ezt a kezdeményezést. Illyés Gyula versét idézi nem pontosan, hogy nem 
kell beszélnünk róla, de mindig gondoljunk rá. Tavaly májusban az új kormány úgy 
döntött, hogy június 04-ét a nemzeti összetartozás emléknapjává nyilvánítja. Helyes 
döntés volt ez, mivel más nézetbe helyezik ezzel Trianont. Ezzel inkább a jövőbe 
tekintenek, mert csak így lehet kimászni abból a mély lelki válságból, amiben 
vagyunk. Érti, hogy képviselőtársa mit akart azzal, hogy a szobrot, melyet az 
országzászló helyére tettek. Azt jobb lenne más helyre tenni. Helyesen járt el 
főépítészúr és csapata, hogy a szobornak új jelentés tartalmat ad neki. Ez arra mutat, 
hogy a nemzeti összetartozásról kell, hogy beszéljenek. Az országzászlót, mely 
minden miskolcit emlékeztet, majd az országcsonkításra visszaállítják. Illyés Gyula 
úgy fogalmazott: „Magyar az, akinek fáj Trianon ”. Gyalázat volt, ami 2004-ben 
történt, a Gyurcsány kormány ideje alatt, hogy arra buzdították az országot, hogy 
nemmel szavazzanak. 

Egyet ért Pakusza Zoltán szavaival. Diósgyőrben is visszaállították az országzászlót, 
mely nem zavart senkit és ez most közadakozásból a belvárosban is megvalósul. Wass 
Albert versét ajánlja elolvasásra. Ez a  nemzet él és élni akar, ezért kell, hogy ezt egy 
országzászló hirdesse.

Dr. Tompa Sándor: Amennyiben az országzászló közadakozást élvez, akkor hagy 
jöjjön létre. A viták itt a közgyűlésben folytatódjanak. Miskolcon jelenleg is van 
országzászló Diósgyőrben, mert a diósgyőri lokálpatrióták visszaállították. Igaz más 
helyszínen, de 1992. óta rendezvényeknek ad helyszínt. Az országzászló erősíti a 
Diósgyőri összetartozást és reméli ez így lesz a városban is.

Bartha György: Támogatni fogja anyagilag, saját zsebből az országzászló 
újjáépítését, mert fontosnak tartja. Ne legyen ez a magasztos eszme kisajátítva, hogy 
csak egy politikai oldal, aki ezt kezdeményezte csak azok jelenthetnek meg ott és csak 
ők képviselik magyarságunkat. 2004-ben a lelkiismerete szerint szavazott, mert az 
első felesége Marosvásárhelyi magyar lány. A forradalomnak nevezett puccskor jött 
haza. A Marosvásárhelyi programot személyesen élte át, mert éppen ott volt. Teljesen 
mindegy melyik párt vezette az országot, mindig akkor akart egységet, amikor 
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hatalmon volt. Az országzászló tényleg azt az egységet fogja szimbolizálni 
miskolciaknak és nem csak a Trianon eszméjét. Támogatja, csak akkor tényleg az 
egységet képviselje.

Dr. Kovács László: Bartha György képviselő úrhoz szólna, hogy örülne, ha nemcsak 
a határainkon túli, hanem a határon belüli összetartozásnak is lenne a szimbóluma az 
országzászló. Minden magyar politikusnak ott a helye. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri Rostás László főépítész urat válaszoljon a 
vitában elhangzottakra.

Rostás László: Kérdés, hogy miért oda kerül a Géniusz. Amikor kitisztult, hogy a  
Sportcsarnoknál legyen a helye, akkor összeállt a művészekből, a 
művészettörténészekből és a szobrász képviseletében jelenlévő örökösből álló 
bizottság, valamint a Művelődési és a Főépítészeti Osztályról voltak jelen. 
Egyértelmű volt, amikor a helyszínre mentek, hogy a Géniusz, ebben a környezetében 
nem maradhat. A Sportcsarnok elé mentek és megnézték, hol lehetne a szobor. Nem 
volt eldöntve, hogy jobb vagy bal oldalon. Megálltak középen és ott nézték végig. 
Ekkor az ott lévők úgy döntöttek, hogy a szökőkút oldalára kell helyezni  a szobrot. 
Nem pedig a zöld irányába, mert itt ugyanúgy elnyelte volna. A szökőkút előtti 
részben azért maradtak, mert a víz most sem magas a szökőkútban. Azért nem magas, 
mert egyik oldalról ered a másik oldalra érkezik. Ahová érkezik onnan emelkedik ki a  
Géniusz magasra. A víznek és a Géniuszban lévő tűznek, az alapelemek egységét, így 
látta jónak a végén. A Miskolc város címere, a Géniusza a helyszínnek,  így 
emelkedjen fel ezáltal, ha oda kerül. Mindenki egyetértett abba, hogy ha ezt a szobrot 
áttesszük erre a helyre, akkor oda kerül ahová való. Legyen a mottónk: Szóljanak a 
múzsák, és  hallgassanak a fegyverek, és akkor mindenki kezet foghat egymással.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Főépítész úrnak a válaszát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A  napirend felett a vitát lezárja.

25. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
lemondásának tudomásulvételére és az Alapító 
Okiratának módosítására

         Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kun Attila, a Miskolc Városi Sportiskola egyik 
ügyvezetője, ügyvezetői megbízatásáról 2011. május 31. napjával lemondott. 
Tekintettel arra, hogy a Kft. működtetésével járó feladatokat kettős ügyvezetés látta 
el, új ügyvezető megválasztására nincs szükség. Jelen előterjesztésben arra teszek 
javaslatot, hogy az alapító okirat módosításával a Kft. ügyvezetői pozícióját ismét egy 
személy töltse be.
Az alapító okirat módosítására vonatkozó anyagot a  Miskolc Városi Sportiskola 
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Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta és azzal egyetértett.

Kun Attila írásban hozzájárult, hogy a személyét érintő napirendet a közgyűlés nyílt 
ülésen tárgyalja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Földesi Norbert: A demonstrálók  átszeretnék adni a petíciót, ezért nem röviden 
válaszol. Kettős ügyvezetés legyen a Városi Sportiskolában. Egy szakmai és egy 
menedzsment szemléletű vezető dolgozzon. Régebben elmondták, hogy pénzt kell 
szerezni az iskolának, szponzorokat és egy jogászt, de a szakmai színvonalat is 
erősíteni kell. Nem tudja, mi történt, mert lemondott az ügyvezető. Mi változott, hogy 
ott tart a rendszer, hogy  ketté kell bontani az ügyvezetést. A sajtótájékoztatón voltak 
állítások, amelyre azt hitték tegnap választ kapnak, de nem így történt. Szerinte erre 
ma sem kapnak választ. Meghallgatná, hogy az indokolt kettős ügyvezetésből, hogyan 
lett egyszemélyes ügyvezetés. Várja a választ.

Bartha György: Az MSZP-frakciója aggódik a sportiskolában sportoló több mint 
1.300 gyerekért és magáért az iskoláért is. Látszik, hogy  igazgató asszony 
tevékenysége alatt az uszodavezető felmondásra került és olyan helyzet lett teremtve 
a szakemberek, az igazgató és helyettesénél, hogy maguktól mondtak fel. Az 
igazgatóhelyettes távozása furcsa, mert a parlamentben történő sporttörvény 
tárgyalásra volt hivatalos, ahová nem mehetett el, mert az igazgató asszony nem 
engedte el. Nincs már gyúrója a sportiskolának és fotósa sem. A fotós 
tevékenységéből milliós bevétele származott az iskolának. Felvételre kerültek 
dolgozók, nem tudni milyen indokokkal. Az igazgató asszonynak sincs komoly 
sportmúltja. Olyan dolgozó került felvételre, aki a végzettségét nem tudta igazolni, 
mert az elégett, de azt azóta sem szerezte be. Terrorházának nevezik az uszodát, a 
légkör miatt. Komoly pénzügyi problémák vannak a sportiskolában, nagy a hiány 
amit az előző vezetés otthagyott. Könyvvizsgáló lesz felkérve derítsék ki mi történt, 
és akkor álljanak a nyilvánosság elé. Kérdezi, hogy azok a plusz fejlesztések, amiket 
az igazgató asszony elmondott, akkor miből lesznek. Erre szeretne választ kapni.

Dr. Kiss János: Örül, hogy az MSZP-frakciója aggódik az iskoláért. Ítélkezéssel van 
problémája, mert 3 hónapja tölti be a vezetését az iskolának a hölgy. Miért feszegetik, 
hogy kettős vagy egyes ügyvezetés van. A meglévő vezető mellé érkezzen egy jogász 
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ügyvezető is, aki a menedzselést jobban tudja vinni. Az, hogy két régi vezető 
felmondott, arról nem lehet számon kérni az új ügyvezetőt. Egy ügyvezetője van a 
társaságnak jelenleg. Szerinte nem fontos, hogy nincs gyúrója az iskolának, de 
szerinte nem is kell 13-14 éves gyerekek mellé gyúró. Inkább az a kérdés miért is volt 
ott eddig. Szerinte az ügyvezető asszony ha szót kap, akkor kiderül, hogy vannak 
olyan változások a sportiskolában, amelyek hasznosak a városnak.

Földesi Norbert: Arra kérdez rá miért nem váltak be a hozzáfűzött remények, mely 
az előterjesztésből kiderül. Nem értékelik itt a teljesítményt és Bartha György 
képviselő társa sem tette. Kérdezi, hogy találkozunk-e szeptemberben vagy 
októberben olyan előterjesztéssel, mely szintén indokolttá teszi kettős ügyvezetés.

Bartha György: Finomabban válaszol, hogy a kiváló jogász hírében álló frakció 
vezető úr ma már másodszor a sportkérdésben nem az erős oldalát mutatta. Ha volt 3 
vezetőből, már 3 nincs ott, az jelent valamit. 2 magától világosult meg, hogy mennie 
kell, az egyik 13 éve volt ott, de a másik csak pár éve volt vezető, bár előtte is ott 
dolgozott. A 3. pedig hivatalosan el lett távolítva, ezt igazgató asszony is elismerte. 
Polgármester úr, amikor a Vasút Egészségügyi Rendelőintézetet vezette, akkor nem 
tudom elképzelni, hogy ha valamelyik kollégája szakmai kérdésben be akart jutni a 
polgármester úrhoz, akkor 20 napot kellet várnia. Ezt nem tudom elképzelni.  A múlt 
hét péntekig ha egy vezető nem tart vezetői értekezletet, akkor azzal megint valami 
problémák vannak a vezetési stílusban. Az a szakmai ellenőrzés szűnt meg, ami eddig 
volt. Elég komoly kontroll volt az edzőkön,  versenyeken és az edzéseken.

Soós Attila: Gazdasági kérdésekben szokott megnyilvánulni, de ezt ejtsék meg a 
MISI kapcsán is. A felügyelő bizottság a tavalyi év üzleti beszámolóját nem tudta 
tárgyalni, mert nem kapta meg. Többszöri felszólításra sem. A könyvvizsgáló nem 
adta meg még záradékkal sem a hozzájárulását. Előző igazgató úr  úgy gondolta, hogy 
mindkét fél elhamarkodottnak tartotta a döntést. A 3. szakmai vezetőről vitatkoznak, 
aki azért került oda, hogy a gazdálkodást rendben tartsa, de nyilvánvaló volt, hogy 
nem fogja, mert külső cég könyvelt, azért mert akik odakerültek nem tudtak 
könyvelni. Nem gondolja ezt sem szakmai vezetésnek. E kérdésben meg lehet 
tekinteni a bizottsági jegyzőkönyvet, hogy ott mik hangzottak el.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Soós Attila képviselő társa utalt arra, hogy a 
szakmai vezetés kérdéskörét más megvilágosításba helyezte. A gyúró ügye furcsa, 
hogy egy intézményben foglalkoztatnak egy gyúrót, akinek a munkavégzésének a 
helye egy teljesen másik helyszínen van. Furcsa volt, hogy alkalmaztak olyan 
személyt takarításra, akinek a munkavégzésének helyszíneként egy teljesen más 
magáningatlanban volt kijelölve. Furcsa volt megtapasztalni, ha már ellenőrzések és 
edzések szakmai felügyeletéről volt szó, hogy bekérte a sportiskola előző két éves 
edzéstervét és edzéseinek az ellenőrzését. A szakosztályok közül volt olyan 
szakosztály, amelynek edzéslátottsága, az edzés metódusa  nem volt szakmailag 
leellenőrizve. Több szakosztálynál fordult elő és voltak hiányosságok, hogy 2 év alatt 
egyszer ellenőrizték azt, hogy megfelelő módon, megfelelő konstrukcióban, 
megfelelő szakmai színvonalon vannak-e az edzések megtartva. Vannak kérdések, 
amelyeket érdemes áttekinteni. Biztos abban, hogy a könyvvizsgáló sok mindenre 
fényt deríthet. Szerinte az ügyvezető asszony, ha szót kap válaszol a kérdésekre. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A MISI-ben olyan rend van, amely nem egyenlő a 
terrorral. Az ügyvezető asszony eddigi működése beváltotta a hozzáfűzött reményeket 
részéről mindenképpen, a felügyelő bizottság ebben egyetért vele. Szakmai helyettese 
van, aki szakmai kérdésekkel foglalkozik. Az utánpótlás képzése szívügye a 
városvezetésnek. A sportkoncepció erre épül, ezt dolgozzák ki. Ez alapján fog a 
sportfejlesztés elindulni Miskolc városában. Jó lenne, ha ügyvezető asszony 
elmondaná véleményét, mit tapasztalt zárásként a MISI-ben. Azt gondolja ez alapján 
világossá válik a kép. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Szabó Brigittát, hogy tegye meg hozzászólását.

Szabó Brigitta: Valóban a bizottság előtt már tett egy beszámolót, amit szeretne itt is 
ismertetni, hogy tisztább kép alakuljon ki, mi is történt az alatt a két hónap alatt, 
mióta ügyvezető igazgató, azaz 2011. április 14. óta. Gyakorlatilag az alapító 
okiratban foglaltakkal ellentétes tevékenység végzésére került sor. Ezt meglehet 
tekinteni, egészen pontosan IV. 9.pont: A társaság alapítója kijelenti, hogy a társaság 
a képesítéshez kötött tevékenységek körében eső feladatok  ellátásához szükséges  
megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazottat, illetve tartós polgárjogi 
szerződés alapján megbízottat kíván foglalkoztatni. Ehhez képest az egyes 
munkavállalók szakképesítéssel az adott munkakör betöltéséhez nem rendelkeztek és 
külön tanulmányi szerződések kerültek megkötésre, hogy ezen szakképesítést 
megszerezzék. Mivel szakképesítés nélkül tevékenykedtek, ezért külön céggel 
kötöttek megbízási szerződést, hogy el legyen látva a könyvelés. Ebből eredően a 
munkáltatónál bér-, tanulmányi- és megbízási díj költség merült fel egyidejűleg. Ez 
éves szinten körülbelül 30 millió Ft-ot jelentett  A továbbiakban számviteli- és 
bizonylati fegyelem megsértése vagy annak gyanúja merült fel. Hiszen az írásban 
megkötött szerződésekkel szemben lényeges eltérések mutatkoznak a kifizetések 
terén. Ezeket meg kell szüntetni Az elszámolásokat felül kell vizsgálni. Szükségtelen 
kifizetés, pazarló gazdálkodás is volt ugyanarra a munkakörre munkavállaló és külön 
megbízási szerződéssel foglalkoztatottak vannak. Ilyen például a takarítás. Műszaki 
tanácsadásra is alkalmaztak megbízott céget. Javasolja, hogy a megbízási és 
munkaszerződéseket felül kell vizsgálni. Az azonos tevékenységre vonatkozó 
szerződéseket meg kell szüntetni. Gyakorlatilag ezek már elkezdődtek. Van olyan 
szerződés, ami már megszüntetésre került. Valóban erről értesültek a korábbiakban, 
ez ezért volt. A munkavállalók és a külön megbízási szerződéssel rendelkezők 
gyakorlatilag munkaidőben megbízási feladatot és munkatevékenységet is elláttak. 
Ezeket az átfedéseket megszüntette, talán ezért nevezik a terrorházának az 
intézményt. A munkatörvény alapján járt el. Jogosulatlan kifizetések, egyes megbízási 
szerződések olyan sportágakhoz kapcsolódnak, amelyek nem tartoznak a sportiskola 
sportszakágai közzé. Ezeket a jogosulatlan kifizetéseket mg kellett szüntetni. 
Előnytelen szerződések és a szerződések hiánya. Ezek a sportiskola vagyoni helyzetét 
jelentősen befolyásolták. Ellenszolgáltatást nem vagy csekély mértékben 
eredményeznek. Egységes díjszabási rendszer és kedvezményrendszer kerül 
kialakításra. Szabályozatlanság, ellenőrzés hiánya, mely vagyoni hátrányt okozott. 
Hiányoznak a szabályozási rendszerek. Gépjármű használat, üzemanyag felhasználás, 
elszámoltatási rendszer nincsen, illetve add-hoc jelleggel történik. Kívülálló számára 
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nem állapítható meg a magán- illetve a céges használat. Üzemanyag elszámolási 
szabályzat készítése van folyamatban és a beléptetések szabályozása, ellenőrzési 
rendszer bevezetése. Hanyag gazdálkodás, felesleges alkalmazottak. A masszőr 
alkalmazása ki külön szolgáltatást nem biztosít, mivel uszodáról van szó. Esetleg a 
vendégek részére külön szolgáltatást és bevételt jelenthet volna. Nem így történt. 
Gyakorlatilag a munkavégzésének a helye sem kizárólag az uszoda. Az megbízási 
szerződése lejárt, ezért megszüntetésre került. Jogosulatlan egyoldalú előny 
biztosítása, mely felesleges költségek és bevételkiesést eredményezett. A MISI Non-
profit  Kft.-től független társadalmi szervezet ingyenesen vette igénybe a Kft. 
szolgáltatásait, irodák, uszodapályái. Néhány együttműködési megállapodás 
egyoldalú előnyt biztosít az egyesület részére, ezeket felül kell vizsgálni és a 
sportiskola számár kedvező szerződéseket kell megkötni. Értékaránytalan, színlelt 
szerződés kötése, ezzel vagyoni hátrány okozása, működésre történő támogatás eltérő 
célra történő felhasználása. Szükségtelen reklámszerződés kötése, melynek 
eredménye a Sportiskola Kft. számára nincs. A szerződés tartalma alapján a non-
profit Kft.-t kell az egyesületnek reklámoznia, mely a kft. tevékenységéből eredően 
értelmetlen, amely egyébként az uszodabérleten történő feltüntetést jelentette. A kft. 
fizetett szolgáltatásokért olyan költségeket, melyek ténylegesen nem a kft.-nél 
jelentkeztek vagy ezek a költségek nem tartoztak a kft. tevékenységéhez. Titkárság 
által készített, intézmény vezető által rögzített feljegyzés alapján a pénztárból 
lefoglaltak a nem sorszámozott vagy azonos sorszámú belépő jegyeket, illetve 
bérleteket, amelyeket ott árusítottak. Jelenleg a független könyvvizsgálói átvilágítás 
folyik, illetve a jogminősítés is. Ezen vizsgálatok befejeztével további információkat 
tud majd adni. Elhangzott két olyan eset, amire válaszol. Az egyik a fotós elküldése. 
A fényképész, amelyik több milliós bevételt hozott a társaság számára jelenleg 
táppénzen van. Várja vissza, hiszen addig is a helyettesítését meg kellet oldani, de 
sajnos a bevétel nem jelentkezik ilyen mértékben és kérdéses, hogy egyáltalán 
jelentkezik-e. A másik  a szakmai kérdéskör, szakmai vezető jelenleg is van a 
sportiskolánál. A szakmai vezető teljes egészében felvázolja elmulasztott, illetve a 
korábbiakban nem ellenőrzött edzéseknek a táblázatát. Így átlátható lesz, hogy milyen 
szakágban, hol, milyen teremhasználattal, hány gyermek edz és ki az edzője , milyen 
edzés időpontban van ott, illetve milyen eredményességgel végzi a sportiskolának a 
sportolását. Szeretné kihasználni a készülő sporttörvény adta lehetőségeket és arra 
építené rá az intézményfejlesztést is. Hiszen a tervezet kapcsán már előtérébe került, 
hogy utánpótlás nevelésre, látványsportok terén lehetőség lesz pályázni és így 
pénzhez jutni. Tehát nem plusz költségként jelentkezne az a létesítményfejlesztés, 
amit említett.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a választ, ezek után néhány kérdést 
tisztábban látnak a MISI-vel kapcsolatosan. Szerinte a felmerülő kérdésekre is több 
választ megkaptak a képviselőtársak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Átadja az ülés vezetését Dr. Zsiga Marcell 
alpolgármester úrnak.

26. napirend tárgya: Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat bölcsődei férőhelyeinek csökkentésére
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Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálathoz tartozó 10 tagbölcsőde 
működtetésével biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben előírt módon a gyermekek napközbeni ellátását. 
A korábbi jogszabályi rendelkezések szerint 10 fő lehetett a maximális létszám egy-
egy bölcsődei csoportban, de a bölcsődék akár 120 százalékos kihasználtsággal is 
működhettek.
A jelenlegi jogi szabályok alapján az állami támogatás nem a beíratottak száma 
alapján jár a bölcsődének, hanem az igénybevételtől és a nyilvántartási napok 
számától függ.
A jogszabály értelmében arra az időre nem jár finanszírozás az intézménynek, amikor 
egy gyermek beteg vagy egyéb ok miatt hiányzik.
A tíz bölcsődében,  2011. év első 4 hónapjából, három hónapban a tényleges 
kihasználtság a 70%-os finanszírozási küszöbérték alatt maradt és csak áprilisban 
haladta meg azt. A II. félévre vonatkozó becslés már azt mutatja, hogy a kapacitások 
csökkentése nélkül biztosan nem érhető el a 70 %-os kihasználtság éves szinten, ami 
jogszabály szerint kizárja az állami finanszírozás lehívását.
Teljes biztonsággal csak akkor tudnak a bölcsődék működni, ha az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei férőhelyei csökkentésre kerülnek, ami 
biztosítja éves szinten a 70 %-os tényleges kihasználtsági szintet és lehetővé teszi a 
216 millió forintos állami normatíva lehívását.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását
Pénzügyi Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem támogatta az előterjesztés 
elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Jakab  Péter:  Két gyermekes családapaként szólal meg, mert egyik gyermeke is 
bölcsődés. Olyan lakótelepen, ahol nőtt a kisgyermekes családok száma. Ezek a 
családok örömmel fogadták 2009. végen azt a hírt, hogy a megnövekedett igények 
érdekében növelni kell a bölcsődei férőhelyek számát, 540 helyett 698-ra. Az eltelt 
idő alatt, most csökkenteni akarják a bölcsődei férőhelyek számát Hiába csökken a 
születések száma, és hiába nehezíti meg a kormány a gyermekvállalás lehetőségét. 
Nem tartja elképzelhetőnek, hogy most elég az 540 férőhely, mert a bölcsődei 
szakemberek a 2011-2012. évre is 700 férőhellyel számolnak. A lakossági igények 
nem csökkentek. Ez azt jelenti, hogy ha csökken a bölcsődei férőhelyek száma, akkor 
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a  bölcsődei ellátást igénylő szülők több mint 20 %-a nem fogja tudni megoldani a 
gyermekelhelyezését, ha az édesanya vissza szeretne menni dolgozni, mármint ha lesz 
hova. Sok anyának vissza kell mennie hamarabb a munka világába, mert anyagilag 
nem engedhetik meg maguknak, hogy otthon maradjon. Nem támogatja a JOBBIK a 
bölcsődei férőhelyek számának csökkentését.

Fodor Zoltán: Helyre igazítja Jakab Péter képviselő tévedését. A polgármester urat 
ismeri 9 éve és nem úgy ismerte meg, hogy ne szeretné a gyerekeket. Fórumokra 
ment el. A rendszer hiba, az SZMN rendelet azt mondja, hogyha a bölcsődei férőhely 
számok 70 % alá csökkennek, akkor nem ad támogatást a bölcsődének. Azért 
csökkentik le 540-re, mert, ha ennek hiányzik a 70 %-a, akkor még megkapják a 
támogatást. Betegségek miatt és nyáron a gyerekeket nem viszik bölcsődébe és ha 
ezért csökken a férőhely 70% alá, akkor még megkaphatják a támogatást, így tudják 
csak megkapni az állami támogatást.

Dr. Kovács László: Egyetért Fodor Zoltán képviselő társával. Ostobaság lenne, ha 
nem támogatnák az 540 fős bölcsődei férőhely számot, mert akkor nem kapnák meg 
az állami támogatást. A kapacitás csökkenésben az is szerepet játszott, hogy 2009. év 
végén egyházi fenntartásban 52 férőhelyen újabb bölcsőde nyílt. Miskolcon 11 
családi napközi is működik. Ha ez már 2009 év végén látható volt akkor már fel sem 
kellett volna emelni 698-ra. Kéri az EBESZ igazgatóját fejtse, majd ki a véleményét.

Fodor Zoltán: A rendszerhibát kell kiküszöbölni. Minden gyermeket, akit lehet be 
kell adni bölcsődébe. Ebben az országban a legnagyobb találmány az bölcsőde és az 
óvoda, mert mindenre ott tanítják meg a gyerekeket.
Jakab Péter: Érti a jogi szabályozásból adódó dolgot, de a bölcsődei szakemberek 
véleménye szerint jövőre 700 férőhellyel kell számolni. 540 férőhelyre csökkentve ez 
két lehetőséget fog eredményezni. Az egyik, hogy betartják a törvényt és felvesznek 
540 gyereket, egy fővel sem többet. Ez azt eredményezi, hogy a  bölcsődei ellátást 
igénylő szülők több mint 20 %-a nem fogja tudni megoldani a gyermeke elhelyezését. 
A másik lehetőség, hogy felvesznek minden gyereket, aki ellátást igényel és minden 
gyermek kap bölcsődei férőhelyet. Ily módon azonban 130-140 %-os kihasználtság 
fog kialakulni  a bölcsődékben, ami azt vonja maga után, ha minden gyerek bent van a 
bölcsődében, akkor túlzsúfoltság alakul ki. A dadusok és gondozónők létszámát 
persze nem lehet emelni, ez a minőségi munka rovására megy. Másrészt egy 
törvénytelen állapotba kényszerítik bele a bölcsődét azzal, hogy 140 %-os 
kihasználtsággal kell, hogy működjön. Rossz a a törvényi szabályozás, mert a 
lakossággal megy szembe. Meg kellene a törvényt változtatni. Van egy 
alpolgármesterünk, aki országgyűlési képviselő is, aki lobbizhatna annak érdekében, 
hogy a bölcsődéket hátrányos helyzetként érintő szabályozás megszűnjön.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Felszólítja a Jakab Péter képviselőtársát, hogy 
kicsit  hozzáértőbb magatartást mutasson, ne sértegesse a képviselőtársait.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri az EBESZ igazgató asszonyát, hogy 
reagáljon az elhangzottakra.
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Kovács Katalin: Köszöni, hogy hozzászólhat. Valóban nagyon rossz törvényi 
szabályozás született 2009. decemberében. Ezt az ország összes bölcsődéje sínyli 
meg. Állandóan figyelni kell, hogy hány gyerek van bent, mennyi a teljesített napjuk. 
Ehhez igazítani kell a kapacitást, melyet nem lehet akármikor és akárhányszor 
megtenni egy évben. Miskolc most abban a helyzetben van, hogy ÉMOP pályázatból 
és önkormányzati beruházásból 5 bölcsődénkben, nem is lehet gyerek a beruházás 
megvalósítsa miatt. Ez azt jelenti, hogy 50 %-a a kapacitásnak alapból kihasználatlan 
lesz. Minden gyerek be van ütemezve. Májusban minden nagy családot behívtak, az 
előjegyzetteket. Mindenkinek ütemezve van a beszoktatása. A bölcsőde ugye nem 
úgy veszi fel a gyerekeket, mint az óvoda, hogy szeptemberben feltölti a csoportokat, 
hanem fokozatos beszoktatás van. A táblázatból az is kiderül, hogy szeptemberben 
elmegy 400 gyerek óvodába és ezek helyére fokozatosan veszik fel a gyerekeket. 
Októberben újra itt fog állni és fogja kérni azt, hogy megint engedjék, hogy 
módosítsák a működési engedélyüket és igazítsák hozzá, hogy a törvényt is betartsák, 
meg a 70 %-os kihasználtság is meglegyen. Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr, ha 
ezt valóban kezdeményezné az országgyűlésben, akkor az ország összes bölcsődéje és 
bölcsőde vezetője hálás lenne.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a bizalmat. Kéri a szakmai segítséget és 
rendelkezésre áll a bölcsődések javára.

27. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat 2011. II. félévi 
munkatervének megállapítására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  7/2011. (III. 16.) sz. rendelet előírása alapján a közgyűlés 
üléseit fél éves időszakra készült munkaterv szerint tartja.
A munkaterv összeállításához  javaslatot kértünk a települési képviselőktől, a 
bizottságoktól, a Polgármesteri Hivatal főosztályaitól, a kisebbségi 
önkormányzatoktól és az önkormányzat gazdasági társaságaitól.

Az előterjesztéshez Földesi Norbert képviselő úr az MSZP-frakcióból nyújtott be 
módosító indítványt.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem 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. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászóló:

Földesi Norbert: Jó szívvel ajánlja a módosító indítványt. Hátsó szándék nélkül 
próbálták a  MSZP-frakcióval kiegészíteni azokat a témákat, amikkel találkoztak az 
előterjesztésben. Reméli meg tudnak egyezni ebben az ügyben és elfogadják a  
módosító indítványt.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  A  napirend felett a vitát lezárja.

 28. napirend tárgya: Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos 
hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó 
Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. 
évben hagyta jóvá a Miskolc város kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak 
felújítására vonatkozó intézkedési tervet 2008 – 2018. év közötti időszakra.
Jelen beszámoló és melléklete a 2010. évi hídfelújítási munkákat mutatja be. 
Tájékoztatom a testületet, hogy 2010. évben 4 híd felújítása történt meg összesen 
mintegy 50 millió forint értékben.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Soós Attila: Elmondja, hogy a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 
megállapította, hogy rendkívül fontos kérdésről van szó. Bizottsági álláspontként 
ismerteti, hogy a jelenleg jóváhagyott pénzösszeg, semmilyen formában nem 
elegendő a város 140 hídjának folyamatos karbantartására. Az gondolja, hogy aki a 
városban közlekedik az pontosan látja, hogy milyen állapotban vannak a hidak. 
Szükségszerű az eredeti akcióterv szerint évi mintegy  60 millió Ft-nak a 
visszaállítása és folyamatos költség beállítása a költségvetésében. Annak érdekében, 
hogy a hidak állapotának szintentartása minimum megtörténjen, de inkább fejlesztésre 
kerüljenek. Gyakran vannak olyan hidak, gondol itt a Majális-parki hídra, mely nem 
rég került helyreállításra, de már megint meg van csúszva. Gyakorlatilag az egyetlen 
kapocs Felső-hámor, Garadna, Ómassa felé. Ezek nem maradhatnak ilyen állapotban, 
tehát oda kell rá figyelni. Személyesen is fog tenni ennek érdekében.

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
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elfogadását
Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem támogatta az előterjesztés 
elfogadását

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászóló:

Fodor Zoltán: Egyetért Soós Atilla képviselő úr szavaival. Nagyon ramaty 
állapotban vannak a hidak, ezért 2008-ban a városvezetés előkészített egy nagyon jó 
anyagot. 10 éves hídfelújítási programról van szó. Ez 60-65 millió Ft közötti éves 
összeget határoz meg, amiből ezeket a hidakat valamilyen szinten lehetne felújítani, 
karbantartani. 41 híd felújítása nagyon fontos ebben a 10 éves ciklusban. A megelőzés 
fontos, ha egy hídnak a vizsgálata megtörténik, akkor meg lehet állapítani, hogy van e 
rajta repedés, a korrózió nem-e okozott olyat, hogy elemet kell rajta cserélni. 
Amennyiben a város nem fordít erre pénzt, akkor komoly tragédiák is történhetnek. 
Felhívja a figyelmet, hogy ez a pénz, ami előirányozva van, ebből idén csak 6 millió 
Ft van. Felújításra nem elég, a tervek elkészítésére elég. A városvezetésnek komoly 
kihívás lesz a jövőben, hogy  erre pénzt kell biztosítani. Novemberben írt 
polgármester úrnak egy levelet, melyben arra kérte, hogy van a Holdingnál egy 
pályázat figyelő személy, de utána nézett a Minisztériumnak a pályázatai között, hogy 
környezetvédelemre, vízépítésre, hídépítésre sok pénzt adnak. Ösztökélni kell a 
pályázatfigyelőket, mert 100 pályázatból 90-hez önrész sem kell, 5-höz kell 5%, 5-
höz pedig 10 %. Ki kell használni ezeket a lehetőségeket és pályázni kell.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

 29. napirend tárgya: Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas 
és magas épületek tűzoltósági területének 
felülvizsgálatáról

Előterjesztő:              Pfliegler Péter alpolgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az avasi városrészben a Középszer utca 28. sz. 
alatt bekövetkezett tűzeset kapcsán készített szakértői vélemény a tűzvédelmi 
jogszabályok betartása terén számos hiányosságra, szabálytalanságra mutatott rá.  
A szakértői vizsgálat alapján a tűzoltóság megkezdte a középmagas és magas 
épületekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzését. Az ellenőrzés 
kiterjedt a lakóépületek tűzvédelmi szabályainak betartására, a hő-és füstelvezetés, a 
föld alatti és föld feletti tűzcsapok, tűzivíz-tárolók állapotára, hozzáférésének 
ellenőrzésére és a menekülési útvonalak biztosítására.
A közgyűlési anyag a tűzoltóság által eddig elvégzett ellenőrzési munkáról készített 
részjelentést tartalmazza.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak 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. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Seresné Horváth Zsuzsanna: Szükség van a tűzoltósági felvonulási területekre,  arra 
hogy ezek biztosítva legyenek, mert tűz esetén életeket menthet. A problémát az 
jelenti, hogy a lakótelepek esetében kevés a parkolóhely, ezért a tűzoltósági útvonalra 
parkoló autók állnak. Ez főleg a régen épült lakótelepekre jellemző. Nincs is hely 
kialakítani több parkolót. Arra kéri a Tűzoltó Parancsnok  urat, hogy átlehetne-e 
vizsgálni ezen lakótelepek esetében a tűzcsapok áthelyezésének lehetőségét. Annak 
érdekében, hogy minél kevesebb parkolóhelyet foglaljanak el ezek a tűzoltósági 
felvonulási területek.

Soós Attila: Kérdezi a szakembereket, mert neki ez a beszámoló nem beszámolónak, 
hanem inkább javaslatnak,valamiféle akciótervnek tűnik. Nem egyértelmű, hogy ezek 
elrendelések, amelyek a jövőre vonatkoznak, vagy esetleg olyan intézkedésekről 
beszélnek, amelyek már a múltban megtörténtek és valamiféle utólagos legitimációról 
van szó. Ezzel kapcsolatba kér tájékoztatást.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Felkéri Alföldi Attila tűzoltóparancsnok urat, 
hogy a kérdésekre reagáljon

Alföldi Attila: A tűzcsapok áthelyezése és a tűzoltási felvonulási területekkel 
kapcsolatban válaszol. A tűzcsapok áthelyezésére nem illetékesek, hanem a 
hálózatkezelő, ez pedig a MIVZ, ez közterületeken van. A tűzcsapok áthelyezésével a  
tűzoltási felvonulási területek nem változnának. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előírja, hogy hogyan és hol kell kialakítani az épületeknél a  tűzoltási felvonulási 
területeket, milyen távolságon belül kell lennie tűzcsapoknak. A kettő nem függ 
össze, tehát ha a tűzcsapokat áthelyezik, akkor nem lesz jobb a parkolási helyzet. 
Nem ez lenne a megoldás. Tisztában vannak azzal, hogy a 70-80-as években épült 
panelszerkezetes épületeknél parkolási gondok vannak. Kérdezi, hogy a város a 
parkolást, meg tudja-e majd úgy oldani, hogy közben a tűzvédelem, a közbiztonság 
egyik fontos része, ne sérüljön. Mi fontosabb a lakóknak a parkolóhelyek, vagy a 
tűzvédelem biztosítása? Szerinte a tűzcsapok jó helyen vannak, természetesen, ha 
működnek. Ez az anyag, ami igaz beszámolóként van feltüntetve, ez egy 2009. 
októberében indult Miskolci Társasházak Programnak részjelentésére hivatkozik. A 
részjelentést negyedévente folyamatosan küldik az önkormányzatnak, hogy milyen 
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problémákat találnak. A miskolci MTT programban 20 körzetre osztották Miskolcot, 
itt középmagas-, magas épületek, nemcsak panelépületek, hanem minden olyan 
épület, amelyik ebbe a kategóriába beleesik. Népiesen szólva a 4 emelet felettiek, 
nemcsak panel, hanem tégla épületek és a 18 emeletes Katowice u.-i bérház is 
beleesik. Azon problémaköröket vették elő, amit az  Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előír. Szeretné, ha ezek a problémák megoldása elkezdődne. Azt szeretnék elérni 
ezekkel a határozati javaslatokkal, hogy egy folyamat induljon be és folyamatosan 
tartson is, amíg ezek az állapotok meg nem szűnnek. Tűzcsapok, tűzoltási felvonulási 
területek, hő- és füstelvezető probléma köre. A részjelentést mindenki megkapta az 
önkormányzatnál, aki illetékes ebben. Ez bőven tartalmazza ezeket. A beszámoló 
nem, az csak hivatkozik a részjelentésre.

 30. napirend tárgya: Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az 
önkormányzat 2010. évi 

környezetvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő:           Pfliegler Péter alpolgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvényben előírtaknak megfelelően a települési 
önkormányzatok illetékességi területükön elemzik, értékelik a környezet állapotát és 
arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatják a lakosságot.

A törvényi kötelezettségen túl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1999. évben 
előírta az éves állapotjelentés elkészítéséhez kapcsolódóan az Önkormányzat előző 
évi környezetvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló rendszeres összeállítását is.
Jelen tájékoztató és melléklete – az illetékes városi és területi hatóságok, 
intézmények, cégek és vállalkozások által szolgáltatott adatok alapján – Miskolc 
környezeti állapotát, valamint az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi 
tevékenységét mutatja be.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés 
elfogadását
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság:  támogatta az előterjesztés elfogadását

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megnyitja a napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók:

Jakab Péter: Arra kereste a választ, hogy mennyire tekinthető eredményesnek a 
város 2010. évi környezetvédelmi tevékenysége, akkor elővette a 2009. évi 
tájékoztatót is és összehasonlította. Arra jutott, hogy a kettő között túlságosan sok 
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különbség nincsen. A szövegkörnyezet ugyanaz, nincs irodalom jegyzék, nincs utalás 
a forrásokra. Nem lehet ellenőrizni a beszámolónak a tartalmát. A képeket esetenként 
cserélgetik, de a képaláírás ugyanaz. Például a 2009-2010 beszámolóknál az 
allergizáló növényeknél van egy ábra, egy kép az van aláírva, hogy az első számú 
közellenség, de nincs megnevezve, hogy parlagfű. Ezt jó lett volna megtenni, hogy 
mindenki be tudja azonosítani. A beszámoló készítő mentegetőzik benne, hogy nem 
áll rendelkezésre egy komplex információs rendszer és saját kútfőből kellett 
építkezni. Tájékoztatja az osztályt, hogy van komplex információs rendszer például az 
Országos Területfejlesztési és Területrendezési, vagy a Természetvédelmi 
információs rendszer. Ezek segítségével ingyen lehet aktuális adatokhoz, 
információkhoz hozzájutni, így elkerülhető lenne, hogy egy kaotikus tájékoztatót 
tegyenek le a közgyűlés asztalára. A tartalomjegyzék és a fejezetek tartalma nincs 
összhangban egymással. Megjegyeznek 5 db ipari kibocsájtót, a levegő szekciónál, de 
milyen alapon ezeket, hiszen a környezet szempontjából túlságosan nagy terhelést 
nem jelentenek, főleg a DAM 2004 Kft., amelynek a telephelyén termelés sem folyik. 
E mellett pedig több mint 1100 telephellyel rendelkező cég van Miskolcon, tehát 
miért pont erre az 5-re esett a választás mind két évben. Az élővizeknél is vannak 
érdekes területek más környező települések tavait megemlíti, de Miskolc legnagyobb 
felületű állóvizéről, a Csorba-tóról egy szó sem esik. Pedig a horgászat és a miskolci 
kajak-kenu sport szempontjából frekventált terület. A környezete elhanyagolt, a tó 
vizéről nem tudunk semmit, az illegális szemét pedig számottevő. Az illegális szemét 
kapcsán a Közterület-felügyelet táblázatból tudják meg, hogy a tavalyi év során 900 
tonna illegális hulladékot kellett elszállítani a városból, ebből 700 tonna a 
kommunális illegális hulladék. Ehhez képest a Közterület-felügyelet nem szabott ki 
büntetést az illegális hulladéklerakás kapcsán. Ez kérdést vet fel. Egyébként 3,9 
millió Ft büntetést szabott ki a Közterület-felügyelet, de tudjuk meg, hogy ebből 
mennyit sikerült behajtani,. A behajtott összeget pedig, ki és hogyan használta fel. 
Ezzel ki lehetne egészíteni a Környezetvédelmi Alap 500.000 Ft-ját. Miből jött létre a 
3,9 milliárd Ft. kiszabott büntetés? Ebből  3,3 milliárd Ft-ot azért szabtak ki, mert az 
autók a fűre parkoltak. Büntetni kell nyilván, de ezt elvárja az illegális fakivágások 
kapcsán is, de ebben egyetlen egy büntetési tétel sem szerepel. A Tatárdomb 
lakossága azt panaszolja, hogy derékmagasságban, ugye etnikai jellegzetesség,  
tűnnek el a fák. Guberálás, sokakat irritál, egyetlen egy esetben büntették 3.000 Ft-ra. 
A kutyapiszok fel nem szedését egy esetben büntették 3.000 Ft-ra. Miközben naponta 
kerülgetni kell. Illene a büntetési gyakorlaton változtatni, a büntetési tételek ugyan is 
nem képezik le a valós helyzetet. Szükség van a lakosság tudatformálására is. 
Hozzáteszi, hogy a számozott utcák és Lyukó környéki fertőben nem annyira a 
tudatformálás, mint a tudat kialakítása az, amely egy fontos feladatukat képezi. 
Pozitívumként lehet megemlíteni, hogy Miskolc számos nemzetközi EU-s projektnek 
a része a környezetvédelem kapcsán. Különféle tanulmányi utakat lehet szervezni, 
konferenciákon tudnak részt venni, de az nem derül ki a tájékoztatóból, hogy ezeknek 
az utazgatásoknak, ezeknek a projekteknek konkrétan milyen anyagi és szakmai 
haszna van a város számára. Szeretné, ha legközelebb a szakmai beszámoló mellé, 
ilyen Uniós tanulmányi út szakmai beszámolóját megkapná  a közgyűlés. A 
táblázatok ugyanazok 2006-2010 között. Ez a táblázat 2006-ban meghatározott 
környezetvédelem-i programnak a feladatait, határidejeit tartalmazza, megnevezi a 
szükséges pénzösszeget és a pénzösszeg forrását. Csak az nem derül ki megint, hogy 
az előirányzott   pénzösszegből mennyit sikerült realizálni. Ezt a pénzösszeget ki és 
hogyan költötte el. Nem ellenőrizhető az egész. Szerinte a tájékoztató pontatlan, 
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következetlen és hiányos. Szerinte ennek az az oka, hogy még mindig nem készült el 
Miskolc város tájérték katasztere. Ennek birtokában kellet volna megállapítani ezt a 
környezetvédelem-i programot. Tájérték kataszter lényege, hogy készítsenek egy 
állapotfelmérést arról, hogy Miskolc városának milyen természeti és épített 
környezeti értékei vannak ezek milyen állapotban vannak.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Átadja az ülés vezetését Dr. Kriza Ákos  
polgármester úrnak.

Katona Ferenc: Valóban búvárkodni kell ebben az összefoglalóban. Megtudják, 
hogy 2001 óta folyamatosan csökken a karsztvíz felhasználása, ez az ipari 
felhasználás csökkenésének az oka. 
Szerinte eltűnik egy adat, hogy a  napi vízfogyasztás és a szennyvíz kibocsájtás között 
túl nagy a különbség, holott 90 %-os a csatornázottság. Jó lenne, hogy a csapadékvíz 
elvezetését külön meg tudnánk oldani, mert ez a szennyvíz feldolgozásnak több mint 
a felét teszi ki. Tudni szeretné, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok, válogatási 
maradékait, hol és hogyan használják fel energetikai célokra. A gázfelhasználás 
csökken, az alternatív tüzelőanyagok felhasználása növekszik, ami környezeti 
ártalmakat is okozhat. Biomassza erőmű működése nem jár többlet széndioxid 
kibocsájtással. Igazság az, hogy jár csak határérték alatt. Megtudják, hogy 3 helyen 
mérnek adatokat Búzatér, Görömböly és Martinkertváros, de ezt butaság átlagolni, 
mert ez nem lesz jellemző Miskolc egyik városrészére sem. Örülne, ha a rádióban 
nem hallaná, hogy Miskolcon bizonyos értékek határ felettiek. A fejekben kellene 
rendet tenni és akkor kevesebb táblára, szabályara lenne szükség.

Soós Attila: A beszámoló elfogadását a készítők tekintsék egy megelőlegezett 
bizalomnak, mert a beszámoló minősége kifogásolható. Sajnálja, hogy Vojtilla úr 
nincs itt a MIVIZ részéről, mert tőle kérdezne. 12,5 millió köbméter vízről beszélnek, 
amiből 1,8 millió köbmétert 546 millió Ft-ért vásárolnak az ÉRV- től. Ennek 1/4-e 
technológiai szükséglet. Marad 9,2 millió köbméter, de kiszámlázva  7,7 millió 
köbméter van. Újra eltűnik némi víz és máris a felénél járnak annak, amit kifizetnek. 
Szennyvíz esetében 21 millió köbméterről beszélnek. Ennyi a megadott 
szennyvíztisztító adata, ennek több mint a fele csapadékvíz, ez bizony probléma. A 
beszámolónak nemcsak problémákat, hanem megoldási alternatívákat is kellene 
tartalmaznia. Erre nincsen elképzelés, mint ahogy arra a 800 köbméter, gyakorlatilag 
talajban eltűnő szennyvízre sem. 9.100 köbméter vándorol be a szennyvíztisztítóba 
szippantás formájában. A beszámoló is elismeri, hogy semmilyen szippantási 
ellenőrzés nem történik. Tudomása szerint erre is szerződése van a városnak, bár utal 
rá, hogy bárki végezhet szippantást. Nem nehéz kiszámolni, hogy ha 149 liter vizet 
fogyaszt mindenki, ehhez képest 79 liter szennyvíz keletkezik. Ez érdekes adat mi 
lesz ennyi vízzel, hová tűnik. Rejtélyes a beszámoló. Az derül ki, hogy szennyezik a 
Sajót egyértelműen a szennyvíztisztítóból,  jellemzően 8.00 és hajnali 2.00 óra között 
engedik bele. A szennyvíztisztítóban problémát okoz a csapadékvíz, mely a szennyvíz 
50 %-a, de megoldási javaslat megint nincsen. Probléma van, amin dolgoznak, de 
pénz nincs semmire. A beszámoló szerint szennyezik a saját környezetüket. 65.oldal, 
környezetvédelmi program, amely jóvá van hagyva határozattal. Megállapításokat 
tartalmaz. 
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Szükség lenne talajterhelési díjra, de a jelenlegi társadalmi helyzetben, a további 
környezetterhelési díj bevezetést és alkalmazását nem tartjuk időszerűnek. Akkor ez 
máris megoldódott. Mit kéne csinálni a zárt szennyvíztárolókon kívüli 
berendezésekkel, mivel kis mértékben merülnek fel az igények, ezért  az 
önkormányzat részéről komolyabb kezdeményezés nem történt, pedig állítólag mi 
magunk csináltuk ezt a beszámolót. Illegális szennyvíz elhelyezés megakadályozására 
javasolt szennyvízdíj fizetési rendszer kialakítására az elmúlt év során nem került sor. 
Felelős nincs, megoldási javaslat nincs, ellenben a MIVIZ munkálkodik a problémák  
megoldásán.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Javasolja, a Gazdálkodási Főosztály vezető 
asszonynak, hogy vizsgálják meg az anyagkészítőnek a tevékenységét, illetve azokra 
a kérdésekre, amik felmerültek megfelelő válaszokat keressenek.

Dr. Simon Gábor: Köszöni Soós Attila képviselő úr szavait. A környezeti 
állapotunk, hogyan néz ki a miskolciak kedvéért olvas a beszámolóból: Az erős 
alkoholfogyasztás és a függőségkövetkezményei összetettek. Egészségügyi, szociális, 
és kriminális megközelítésben is jelentős változások láthatóak. Az egészségügyi 
következmények egyrészről maguk az egészségkárosodásból, másrészt ezek ellátására 
visszavezethető gazdasági terhekből fakadnak. Az alkoholfogyasztás hatásai 
összetettek, irodalmi adatok támasztják alá, hogy a mérsékelt francia paradoxon 
jellemzően a bizonyos vörösborfajták, alkoholfogyasztás kardiovaszkuláris rizikó 
csökkentő hatással is bírhat. Összefoglalónkban ezért csak a rendszeresen és a nagy 
mennyiségben történő alkoholfogyasztással foglalkoznak. Hosszasan foglalkozik 
vele, az egészet nem olvassa fel. Megtudják, hogy az OLEF 2003-as adata alapján 
régiónk területén elsősorban csak a férfiak érintettségéről beszélhetünk. A vizsgálat 
elkészítése során nagyivónak nevezték azokat a nőket, akik a kérdezést megelőző 
héten összesen több mint 7, illetve azokat a férfiakat, akik több mint 14 egységnyi 
alkoholt fogyasztottak. Nem olvassa tovább. Az anyag nagyon alapos, ezt is 
megtudják a környezeti állapotunkról. Egy gramm alkoholegység 15 gramm 
alkoholnak felel meg, így egy korsó sör 1,4, egy pohár bor 1,35, egy fél deci rövidital 
1,14 egységgel egyenértékű, azaz 14 egység alkohol megközelítőleg megegyezik 6 
deciliter  röviditallal vagy 5 liter sörrel, vagy 2 liter borral.  Csak azért említi meg, 
hogy az anyagban tényleg lehet csemegézni és ez tájékoztató Miskolc város 
környezeti állapotáról című előterjesztésről. 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hála a jó Istennek, láthatják milyen problémákat 
örököltünk, mert ezt az anyagot természetesen az előző apparátusban készítették.

31. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2011. I. félévi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
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társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései szerint a többcélú 
kistérségi társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek valamennyi, a 
társulást alkotó település polgármestere a tagja. A Társulási Tanács tagjainak 
rendszeresen (évente legalább kétszer) tájékoztatniuk kell  saját képviselő-
testületüket a Társulási Tanács működéséről, a Tanácsban végzett munkájukról. 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  legutóbb  2010. decemberében  kapott    
tájékoztatást, 
az előterjesztés az azóta eltelt idő eseményeit tartalmazza, a Társulási Tanács 
döntéseinek számbavételével.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősséggel napirendre tűzött előterjesztések 
tárgyalása következik.

1.sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű víztisztítási 
technológia  kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-
1.3.0/B pályázatban a megnövekedett önerő 
biztosításához, a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat benyújtása tárgyban
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az önkormányzat KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség-
javító Programhoz kapcsolódó „Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis 
súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége 
esetén” című pályázati konstrukcióra benyújtott második fordulós pályázata pozitív 
elbírálásban részesült. 
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázataikkal, saját forrás kiegészítésére pályázhatnak a 15/2011. BM rendelet alapján. 
Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani „Miskolc város KEOP Ivóvízminőség 
javító beruházása saját forrásának kiegészítésére”, ez a rendelet alapján a saját forrás 60%-a 
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lehet, amely a 301.489.610 Ft saját forrás kiegészítésére irányul.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának    javítása korszerű víztisztítási 
technológia  kiépítésével, Miskolc-    Tapolca vízbázisának 
súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-   1.3.0/B 
pályázatban a Támogatási szerződéskötéshez 

  szükséges megnövekedett önerő igazolásához tárgyban
   Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódó „Ivóvízellátás 
biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi 
vízbázis kiváltásának szükségessége esetén” c. pályázati konstrukcióra benyújtott 
második fordulós pályázata  pozitív elbírálásban részesült. 

A beadott pályázatban kért támogatás 2.391.555.161 Ft volt, az ahhoz szükséges 
önerő 427. 311.000 Ft. Mivel a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság által 
megítélt támogatás kevesebb, szükséges a megnövekedett önerő biztosítása.
A közgyűlés 2011. február 3. napján tartott ülésén elfogadta a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” c. jogcímre pályázat 
hiánypótlásának benyújtását. 
A határozatban foglaltak alapján a megvalósítási munkákhoz szükséges saját forrás 
biztosításának módja: a jelenlegi üzemeltető, a MIVÍZ Kft. által történik a használati 
jogért fizetett díjelőleg formájában. Amennyiben a BM EU Önerő Alap pályázatunk 
kedvező elbírálásban részesül, a MIVÍZ Kft. önereje csökken, amennyiben nem 
részesül támogatásban, az önerő teljes összegét a MIVÍZ Kft. biztosítja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges önerő 
biztosítására a Miskolc-tapolcai Barlangfürdő energetikai 
korszerűsítése tárgyában

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
2011-4.2.0/B kódszámú pályázati kiírás lehetőséget nyújt a Miskolc-tapolcai 
Barlangfürdő energetikai korszerűsítésére, valamint a felújításra kerülő Diósgyőri Vár 
és egyben a Várfürdő költséghatékony energia ellátásának biztosítására.
A megújuló energiaforrás alkalmazása hozzájárul az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának és a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint jelentős 
energia költségcsökkentést eredményez. 
A KEOP- os konstrukciókban több hasonló célú pályázati kiírás fut, amennyiben az 
egyik kerete kimerül, a másik terhére forrás átcsoportosítást hajtanak végre. Jelen 
konstrukcióban is várhatóan ez történik majd, az Irányító Hatóság tájékoztatása 
szerint hamarosan lezárják ezt a pályázatot, ezért vált szükségessé sürgősségi 
előterjesztésként tárgyalni a következő két javaslatot.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A  napirend felett a vitát lezárja.

4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a szükséges önerő 
biztosítására    a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri 
Várfürdő energetikai    korszerűsítése 
tárgyában

    Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Környezet és Energia Operatív Program pályázati 
kiírása keretében megvalósulhat a felújításra kerülő Diósgyőri Vár és egyben a 
Várfürdő költséghatékony energia-ellátásának biztosítása is.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP 
3.2.1/2011-E kódszámú, „Település rekonstrukció 
árvíz sújtotta településeken " című felhívásra

  Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a 
kiküldött anyagban téves kódszám szerepel 
A 2010. májusában történt rendkívüli esős időszak következtében Miskolc több 
területén az önkormányzati utakban, vízelnyelő rendszerekben jelentős károk 
keletkeztek. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki a települések 
vízkárainak felszámolására, a további károk elkerülését, megelőzését célzó 
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beruházásokra. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vett azon 
regisztrációs folyamatban, melynek eredményeként megnyerte a jogot a pályázaton 
való részvételre.
Az előterjesztés Határozati javaslatának 1. pontja  utolsó sorában  elírás történt: „ 
Felső-hámori temető csapadékvíz elvezetés „

A megnevezés helyesen:
- Szinva patak mederrendezés (Tokaji Ferenc utca-Szinva patak híd)

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
Hozzászólásra jelentkezett Képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászóló:

Dr. Kovács László: Kérdezi, hogy a tartalmi összefoglalóban szerepel vagy nem 
szerepel, Felső-hámori temető csapadékvíz elvezetése, a Szinva patak 
mederrendezése. Kérdezi, miért pont 7.400.000 önrésszel számolnak, miért pont a 148 
milliós támogatást célozták meg. Miért pont ezek az utcák illenek bele és miért pont 
nem? 2010. évi árvíz miatt kérte, hogy a Hegyalja utcának a csapadékvíz elvezetését 
oldják meg, szerinte ebbe a pályázat keretébe beleférne. Kérdezi, hogy a Megyei 
Közútkezelő a Kő ABC-től a kisvasúti átjárói szakaszán elkészítik és mi miért nem 
csinálják. A múltkor azt a választ kapta, hogy azért mert nincs rá pénz. Most itt van 
egy pályázat, ebbe miért nem került bele? Várja a választ.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Rogosz Sándornét, hogy reagáljon

Rogosz Sándorné: Készült egy pályázat, amiben a képviselő úr által is említett  „ 
Felső-hámori temető csapadékvíz elvezetés „ is szerepelt. Akkor egy nagyobb 
keretösszegű pályázatra állították össze a javaslatokat. Most viszont ez a pályázat 
3.2.1/2011-E jelű, ennek a keretösszege nem tette lehetővé, hogy mind a Tokaji 
Ferenc utcai hídmeder süllyesztés, mind pedig a  Felső-hámori temető csapadékvíz 
elvezetési problémáját beletudjuk tenni. Kiírásra került egy másik pályázat  
3.2.1/2011-D jelű, abba ez a csapadékvíz elvezetési probléma, aminek már a tervét is 
elkészítettük szerepelni fog.

6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a "Városi és elővárosi kötött pályás 
közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése 
Miskolcon és térségében" című KÖZOP-5.5.0-09-
2010-0026 azonosítási számú projekt műszaki 
tartalmának kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közgyűlés 2010. júniusi ülésén döntött az „É-D 
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villamos vonalfejlesztés” projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 
támogatási forrás pályázati úton történő megszerzéséről. A pályázat 2010. nyár végén 
benyújtásra került.
A döntés előkészítési folyamatban világossá vált, hogy a közreműködő szervezet 
azokat a projekt javaslatokat preferálja, melyek egy város, illetve térség 
közlekedésének rendszerszerű fejlesztését tűzi ki célul, az egy-egy vonalfejlesztéssel 
szemben.
Ezért az Önkormányzat, a projektjavaslat tárgyának módosítását kérte, az „É-D 
villamos vonalfejlesztésről” a „Városi és elővárosi kötött pályás közösségi 
közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” címre. 
A Közreműködő Szervezet a módosítási kérelmet elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
pályázati felhívásra benyújtott pályázatok saját 
forrásának biztosítására

   Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a KEOP-
2011-4.9.0 azonosító számú pályázati felhívás, melyre az energiafelhasználások 
elemzése és a megtérülések számítása alapján az

- Avasi Gimnázium
- Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
- Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

épületenergetikai fejlesztését célzó pályázati dokumentációk benyújtásra 
kerültek. 
A pályázatok pozitív elbírálását követően, a megvalósításhoz szükséges 15 %-
os saját forrás, (109.043.000,- Ft) fedezetét az Önkormányzat a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja a kedvezményezett intézmények számára. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

8. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat az Avasi Református Egyházközséggel, az 
Önmegvalósítás Egyesülettel és a Martin-ház 
Református Szociális Szolgáltatóházzal 
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Feladatellátási Szerződés megkötésére
  Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A szociális és kulturális feladatok ellátása az állam és 
az önkormányzatok feladata, de a civil szervezetekkel,  egyházakkal kötött 
feladatellátási szerződés alapján, lehetőség van ezek egy részének átadására.
Civil – társadalmi- és egyházi - szervezetek megkereséssel éltek a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata felé és kifejezték szándékukat önkormányzati feladatok 
ellátásával kapcsolatos szerződés megkötésére. 
A vállalt feladatok,  civil- és egyházi szervezetek által történő ellátása az 
önkormányzat költségvetésére is pozitív hatással van, mivel a szerződésben a 
feladatellátó nyilatkozik, hogy a feladatellátás alapján nem lép fel normatíva, vagy 
egyéb pénzügyi hozzájárulási igénnyel az önkormányzat felé. 
A feladatellátási szerződés megkötésével az önkormányzat teret biztosít a civil és 
egyházi szervezetek részére és egyben a szolgáltatások területén alternatívát kínál fel.
Az Avasi Református Egyházközség, az Önmegvalósítás Egyesület és a Martin-Ház 
Református Szociális Szolgáltatóház szerepet kíván vállalni Miskolc város szociális, 
oktatási és kulturális életében, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A  napirend felett a vitát lezárja.

10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  tanácsnok megválasztására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A közgyűlés 2010. október 15. napján megtartott 
alakuló ülésén koordinációs tanácsnokká választotta meg Dr. Kiss János Urat, Dr. 
Simon Gábor Urat, Molnár Péter Urat, Szegedi Márton Urat és Dr. Kovács László 
Urat.
A város gazdasági feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében szükségessé vált egy 
további tanácsnok megválasztása a Közgyűlés tagjai közül, aki a városgazdálkodási 
feladatok ellátását felügyeli.
A tanácsnok a jövőben kapcsolatot tart a város érdekeltségébe tartozó gazdasági 
társaságokkal; ellenőrzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági 
társaságok működését; felügyeli a társaságok tevékenységét; közreműködik a város 
gazdaságát és a város gazdasági társaságait érintő döntések előkészítésében és 
felügyeli a döntések végrehajtását.

Soós Attila Úr írásban hozzájárult a személyét érintő napirend nyílt ülésen történő 
tárgyalásához.

Dr. Kriza Ákos polgármester: megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
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Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

12. sürgősségi napirend tárgya:Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén 
belül (KEOP 1.1.1/B/10-11.)

   Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A pályázatban foglalt beruházások megvalósulása 
esetén a korábbi ISPA beruházás során kiépített rendszert új hulladékkezelő 
technológiával és házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel egészítenénk 
ki, ezáltal az Önkormányzat hulladékgazdálkodási rendszere az elkövetkező évek 
kihívásainak is teljes mértékben meg tudna felelni. 
A több mint 3 milliárd Forint értékű pályázat a hulladékgazdálkodási pályázatok terén
kiemelkedően magas, 73,02 %-os támogatás intenzitást érhet el. A pályázaton történő 
részvétel pénzügyi, jogi és környezetvédelmi szempontból az önkormányzat alapvető 
érdeke.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

13. sürgősségi napirend tárgya:Javaslat a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 
és Szakiskola intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására

   Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és 
Szakiskola magasabb vezetői beosztására kiírt pályázati eljárást a közgyűlés 
eredménytelennek nyilvánította, új pályázat kiírása válik szükségessé. A sürgősségi 
előterjesztés az ülést megelőzően kiosztásra került az előterjesztés a képviselők 
részére.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a sürgősségi napirendi pont  felett a vitát. 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirend felett a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Közérdekű hozzászólások, bejelentések következnek.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felszólásra jelentkezett Zsiga Marcell 
alpolgármester, megadja neki a szót. 
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Elmondja, hogy az elmúlt hetekben egy igen 
komoly virágosítási programot indított a 14-es számú választókörzetben, amely a 
Győri kapu két oldalát jelenti majd. Köszöni szépen az eddig elvégzett munkát, mind 
a Városüzemeltetési Osztály munkatársainak, mind a Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársainak. Azt gondolja, hogy mindaz a sok pozitív visszajelzés, ami a lakosság 
köréből származik, alátámasztja ezt az elképzelést. Kéri, hogy legyenek türelemmel a 
lakók a lakókörnyezetük, vagy a lépcsőházuk előtt folyó munkálatok kapcsán és bízik 
abban, hogy mindenkinek tetszeni fog majd a lakókörnyezete. Egy szomorú helyzetre 
is szeretné felhívni a figyelmet és a lakosságtól is segítséget kér ez ügyben, hogy 
szóljanak rá azokra, akik a palántákat saját célra eltulajdonítanak, de ígéri, hogy 
ezeket pótolni fogják majd. Tehát kis türelmet kér még, de ígéri, hogy szép lesz a 
Győri kapu. Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a hozzászólását, Dr. 
Nánási-Kocsis Norbert képviselőtársának adja meg a szót. 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Egy sporteredményről kíván beszámolni. Megjegyzi, 
hogy ő a sakk-oktatás lelkes híve. Nemrégiben Debrecenben rendeztek az országos 
diák sakkolimpiát május 27-29 között került megrendezésre, Egyéni Diák 
Sakkolimpia címmel, ahol a miskolci sakkiskola két növendéke kiemelkedően jó 
eredményt ért el. A fiúknál U8-as korcsoportban Vanczer Tamás országos 2. 
helyezést ért el. A másik komoly eredmény a lányoknál az U12-es kategóriában 
Kassai Lilla veretlenül lett a legjobb, megelőzve az egyetlen vereségét éppen ellene 
elszenvedő debreceni születésű Gál Hannát, aki a jelenlegi Európa Bajnok és őt a 
miskolci kislány megverte. Megjegyzi, hogy nemcsak most, hanem eddigi minden 
összecsapásukon megverte – az ő edzője Mészáros Gyula nemzetközi mester. 
Támogatást kér arra polgármester úrtól, hogy ez a kislány kijuthasson a nemzetközi 
versenyre, merthogy a szintén magyar Európa Bajnokot várhatóan megverné, így 
Miskolcnak egy U12-es csoportban egy Európa Bajnoki címet tudna hazahozni. 
Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást, és kijelenti, hogy 
természetesen megvizsgálják a lehetőségeket, mert fontosnak érzi Miskolc számára. 
Dr. Tompa Sándornak megadja a szót.

Dr. Tompa Sándor: Két témakörben szeretne kérdezni okulva a korábbi közgyűlésen 
elkövetett eljárásából. Az első egy általánosabb – akár több képviselőtársa nevében is 
szólhatna - , hogy azok a kérdések, amelyek részben itt hangzanak el, vagy írásban 
küldik meg polgármester úrhoz, azokra – a saját SZMSZ-ünk, illetve az 
Önkormányzati Törvénykönyv azt mondja, hogy 15 napon belül kell rá válaszolni. 
Nem illik, hanem kell rá. Van egy olyan kérdése, aminek az első változatát április 
elején fogalmazta meg, majd miután érdemleges választ nem kapott rá, megismételte 
a kérdéseket május 4-én és a mai napig nem kapott rá választ. Elmondja, lehet hogy 
érdekes, de ez a kérdés a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetőjének a tevékenységével 
kapcsolatos. A kérdésére a polgármester úr azt válaszolta, hogy természetesen 
forduljon Czinkné Sztán Anikóhoz és az őneki megírt levelet is elküldte, melyben 
tájékoztatta az ügyvezető igazgató asszonyt, hogy majd ebben az ügyben keresni 
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fogja őt a képviselő úr. Ennek ellenére mind a mai napig nem jött létre ez a találkozó, 
és nem tudta megtekinteni az ominózus átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteit. 
Ügyvezető igazgató asszony azt válaszolta rá, hogy ő az ombudsmantól kér 
állásfoglalást ebben az ügyben és majd ezt követően áll vele szóba.

Meg szeretné kérdezni, hogy a rendelkezésre álló jogászok nem tájékoztatták abban 
az ügyben, hogy miben lehet a képviselőnek szót, illetve választ adni, és miben nem? 
A másik problémakör is tulajdonképpen az ügyvezető igazgató asszonyhoz 
kapcsolódik, hiszen egy szintén korábbi és válaszra nem méltatott kérdése kapcsán 
afelől érdeklődött, hogy az ügyvezető igazgató asszony tulajdonosi, illetve ennek 
érdekeltségi körébe tartozó cégek közül melyekkel volt kapcsolata az 
önkormányzatnak – akár céges, akár intézményi, vagy akár maga a hivatal - . ezekre a  
mai napig nem kapott választ, pedig szintén több, mint egy hónapja letelt a 
válaszadási határidő. Eközben kiderült, hogy nem tisztán önkormányzati tulajdonban 
van a Miskolc Piac Zrt., azonban a Czink család által birtokolt egyik cég kezdettől 
őrzés-védelemmel és takarítással, kapcsolatban van a Miskolc Piac Zrt.-vel, amiben 
mi egyharmados arányban veszünk részt, mint tulajdonosok. Eközben a Miskolc Piac 
Zrt.-ben, mint tulajdonosi képviselő, jóideig Czinkné Sztán Anikó volt. Felteszi 
polgármester úrnak a kérdést, hogy ezt rendben valónak találja-e. Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr kérdéseit. Elmondja, hogy az, 
hogy a képviselő úr nem mindig volt elégedett a válaszokkal, arról ők nem tehetnek. 
A kérdéseire természetesen a jövőben is válaszolni fognak és reményeit fejezi ki 
aziránt, hogy ezzel elégedett is lesz. Seresné Horváth Zsuzsannának adja meg a szót. 

Seresné Horváth Zsuzsanna: A kátyúzásokkal kapcsolatban szeretné megköszönni a 
Városgazda Kft. munkáját. Elmondja, hogy amilyen későn indultak a munkálatok a 
városban – különféle okok miatt az idén - , olyan flottul végezték el. Alig több, mint 
egy hónap alatt a télen keletkezett szinte valamennyi kátyút eltüntették Miskolcon. 
Ami problémát jelent számukra – és egyre több miskolci felkeresi őket ez ügyben – ez 
a fűnyírás kérdése. Emlékeztetni szeretné – elsősorban a körzetében élőket, hiszen ők 
fordulnak hozzá ezzel kapcsolatban, – de a miskolciakat is, hogy 2011-es költségvetés 
kapcsán elmondták, hogy sajnos a fűnyírásra is jóval kevesebb pénz jut az előző 
évekhez képest. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 6 fűnyírás helyett idén csak 4-re nyílik 
lehetőség. Elmondja, hogy ő azonban keresi annak a megoldásnak a  lehetőségét, 
hogy a Városüzemeltetési, valamit Pénzügyi Osztállyal összehangolva találjanak 
valami olyan megoldást, hogy legalább a frekventált közterületeken és parkokban 
még egy plusz fűnyírást az idén meg tudjanak ejteni. Hiába vannak a szépen beültetett 
virágágyások, hogyha nincs lenyírva a parkokban a fű, akkor az az elhanyagoltság 
látszatát kelti. Ennyit kívánt mondani, köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a képviselő asszonynak a kérdését. A 
Városgazda Kft. ügyvezetőjét kéri, hogy reagáljon a kérdésre. 

Perecsenyi Attila: Elmondja, hogy mindig jólesik dicsérő szavakat hallani, és 
köszöni szépen, hogyha úgy látják, hogy a kátyúzás megfelelő ütemben és 
minőségben haladt. A fűnyírással kapcsolatban ők készen állnak arra, hogy többet 
nyírjanak ugyanolyan idő alatt, ez még meg kell rendelni náluk is, és el is fogják 
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végezni, ha lesz ilyen megrendelés. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen, és megadja a szót Bartha György 
képviselő úrnak.

Bartha György: Köszöni a szót, kérdést szeretne feltenni. A hozzá eljutott 
információk szerint május hónapban a Szocio-Produkt- nál munkaügyi ellenőrzés 
volt, és két feketén foglalkoztatottat találtak. Tisztelettel kérdezi, hogy ennek mi a 
valóságalapja és ha tényleg így van, akkor ennek milyen következménye lesz? 
Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr kérdését, nem tudja, hogy 
van-e valóságalapja, természetesen meg fogják vizsgálni ezt a kérdést is. Dr. Kovács 
Lászlónak adja meg a szót.

Dr. Kovács László: Először is dicsérni szeretné a Városgazdát és a kátyúzási 
munkálatokat. Elmondja, hogy nem emlékszik arra az elmúlt 10-12 évben, hogy a 
kátyúzások ennyire láthatóan tervezetten – újságban előre közölt módon – történtek 
volna. Akár Ómassán, akár a saját körzetében – Bem és Martinovics utcák 
vonatkozásában - a legjobbakat tudja mondani a kátyúzásokról. Egy területet szeretne 
jelezni a Bem és Martinovics utca kereszteződésében a legjelentősebb kátyút, azt nem 
tudták megoldani – állítólag ez a MIVÍZ-el közös területen van - .
Amiről igazán szólni kívánt, hogy már Pfliegler Péter alpolgármester úrral tárgyalt a 
közhasznú foglalkoztatottak projekttel kapcsolatban maradt, önkormányzati 
képviselőként körzetenként 1,5 millió forint keretnek az elköltéséről van szó. Volt 
egy megbeszélés az év elején a Városgazda Kft.-nél és ő azt kérte alpolgármester 
úrtól, hogy a bizottságon keresztül vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy egy 
egységes elv alapján hogyan tudják ezt a keretet elkölteni a Városgazdán keresztül. 
Tudja, hogy bizonyos képviselőtársai már el is költötték ezt a pénzt hasznos 
munkákra. Arra kéri polgármester urat, hogy a jövőben ennek az elköltése legyen 
egységesítve a Városgazdán keresztül.
A másik, hogy tegnap kapott egy válaszlevelet elektronikus formában az előző 
közgyűlésen elhangzott kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy frakcióknak, 
bizottságoknak, egyáltalán a képviselőknek egy olyan helyiség biztosítását kérték, 
amelyben tudják fogadni a választópolgárokat, tarthatnak fogadóórát. A 
válaszlevélben azt kapta, hogy az új épületszárny átadását követően tudnak helyiséget 
a biztosítani a frakcióknak, bizottságoknak. A kérdése – akár, mint koordinációs 
tanácsnok – arra szeretné kérni az Ellátási Osztály osztályvezetőjét, hogy a 4 
frakcióvezetővel együtt tartsanak egy bejárást, nézzék meg közösen, hogy melyek 
azok a helyiségek, amelyek megfelelnek a FIDESZ, az MSZP, a KDNP, és JOBBIK 
frakciójának is. 
Az utolsó amit még el szeretne mondani, hogy az árvízvédelmi munkák, amik a 2010-
es árvizet követően elmaradtak. Azt az ígéretet tették az árvíz idején, hogy 
szeptemberre rendbe lesznek, most június van, egy év telt el azóta. A kérdése az, hogy 
örökzöld Alsóhámor, Felsőhámor vonatkozásában hol tartanak, lezárultak a 
pályázatok. Egyéni képviselőként folyamatosan kapja visszajelzéseket, hogy miért 
nem történik semmi.
Elnézést kér polgármester úrtól – a beszédre szánt ideje már jócskán lejárt –
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mondandója pontosan az időkorláttal kapcsolatos. Az SZMSZ-ben nincs szabályozva 
az, hogy a bizottsági elnökök mikor és milyen formában tudnak beszámolni a 
közgyűlés keretén belül a bizottságban végzett munkájukról. Történetesen arról van 
szó, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyik fontos döntéséről szeretne 
beszámolni, de sajnos ez nincs nevesítve, hogy ezt mikor teheti meg. Nem szeretné 
mástól – frakciótól, illetve egyéni képviselői idejétől – elvonni az időt, de kéri, hogy 
nézzék meg, hogy az SZMSZ mit ír erről, amikor a bizottsági elnökök nem a saját 
munkájukról, nem politikai kérdésben, hanem a bizottsági tevékenységéről 
szeretnének beszámolni. Milyen lehetőség lesz erre? Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a felszólását, természetesen 
megkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. A 
beszámolóval kapcsolatosan minden bizottságnak lehetősége van előterjesztést 
készíteni és betudnak számolni az elvégzett tevékenységükről. Soós Attila úrnak adja 
meg a szót.

Soós Attila: Elmondja, hogy lehet, hogy furcsa, hogy körzet nélküli képviselőként 
szót kér, de feljogosítva érzi magát, hogy minden bizottsági elnök nevében is szóljon. 
Két dologban szeretné Jegyző úr segítségét, illetve támogatását kérni. Az egyik, hogy 
javasolni szeretné, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az 
előterjesztéseken szerepeljen, hogy ki készíti. Ha jól tudja ez régebben gyakorlat volt, 
és nem tudja, hogy van-e ennek valami kizáró oka, de szeretnék tudni, hogy magát az 
anyagot ki készíti, és nemcsak azt, hogy ki képviseli.
A másik, hogy bizottsági elnökként a bizottsági üléseken már többször jelezte – és 
úgy vette észre, hogy ez a probléma a többi bizottságra is érvényes - , kéri jegyző úr 
segítségét a tekintetben, hogy a bizottsági üléseken a napirendi pontokkal 
kapcsolatban az előterjesztő képviselő legyen jelen. Nagyon nehéz úgy döntést hozni, 
nagyon nehéz úgy valamit tárgyalni, hogy ha kérdések vannak és nincs kihez címezni 
ezeket. Nem látja, hogy fogyna az ilyen típusú fegyelem, sőt, egyre több bizottsági 
ülésen nem jelenik meg, ebben a két dologban kéri a segítséget. Köszöni szépen. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úr felszólalását. Szerinte is ezek 
olyan kérdések, melyeket  kötelező is lenne a hivatalnak betartani. Földesi Norbert 
képviselőnek adja meg a szót. 

Földesi Norbert: Az iménti reagálást szeretné megerősíteni és Kovács képviselő 
úrhoz is szeretne csatlakozni a Városgazdás 1,5 millió forintos érték elköltésében. 
Valóban volt év elején egy megbeszélés, de ő abból nem talált visszacsatolást, 
semmilyen iratanyag nem érkezett meg hozzájuk akár a kátyúzás ütemezésével, akár a 
1,5 millió forint elköltésével kapcsolatban. Ő is javasolja, hogy kezdeményezzenek 
egy olyan megbeszélést, értekezletet, ahol akár a jövőévi koncepciót kialakíthatják. 
Minden képviselőtársa mást mond ennek a pénznek a sorsáról. Első ciklusos 
képviselőnek – neki, vagy akár Varga Gergőnek, vagy az önök padsoraiban első 
ciklusukat töltőknek – ez megnehezíti a napi munkát.
A másik szintén a Városgazdáról szól és egy picit kellemetlen, hogy több hónappal 
ezelőtt megrendelt tőlük padot, földet, stb. , amiket ki is fizetett, illetve képviselői 
alapja terhére megrendelt, a mai napig nem ért ki. A legkellemetlenebb, hogy a föld, 
amit már február-március hónapban igényként jeleztek, ő megrendelte, de nem ért 
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oda. Abba már nem fognak idén ültetni. Megemlíti az árajánlatokat, – amit 
megbeszéltek, hogy megpróbálnak minél több pénzt a Városgazdánál elkölteni –
ennek ellenére nem kapja meg az árajánlatokat arra, amire kéri. Így nagyon nehéz lesz 
az együttműködés. Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a képviselő úrnak a felszólalását, 
megvizsgálják a kérdéseket és írásban kap rá majd választ. Katona Ferenc 
képviselőnek adja meg a szót.

Katona Ferenc: Elmondja, hogy a körzetében – az Ady-hídtól a Selyemrétig – ő is 
tapasztalja és a lakók bejelentése alapján is látja, hogy nagyon elszaporodtak a 
grafitik, falfirkák. Ezek az emberek kevés művészi hajlammal megáldottak és 
különböző extrém időpontokban művelik ezt a tevékenységet, tehát nagyon nehéz 
tetten érni őket. Azonkívül tudomása van róla, hogy ez rongálásnak minősül, az a 
kérdése, hogy mit tehet ilyenkor a területi képviselő. Köszöni a szót.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a kérdését. Dr. Kiss János 
képviselő úrnak adja meg a szót. 

Dr. Kiss János: Jegyző úrhoz szeretné intézni a szavait, mert szerinte ő fog tudni 
segíteni neki ebben a történetben. Nem szeretne pontos nevet, vagy címet mondani,  
az Aba utcán egy társasházban van egy nagyon speciális helyzet. Ebben a 
társasházban van egy balkon, ahol tulajdonképpen egy vadgalamb, vadgerle telepet 
csinált az ingatlannak a tulajdonosa. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a balkon egy totális 
galambfészek, amibe fészkel vagy 10-15 pár galamb. Ez évek óta így van – el lehet 
képzelni, hogy milyen annak a lépcsőháznak az élete – és azért fordul jegyző úrhoz, 
mert a hivatal egyszer már nekifutott ennek a történetnek. Megbírságolták az érintett 
ingatlannak a tulajdonosát 10 ezer forintra, de nem kötelezték arra, hogy ezt a 
galambtenyészetet felszámolja. Az ügy ezzel nem ment előrébb. Elmondja, hogy 
tudomása szerint a bírság sem lett befizetve. Majd közgyűlésen kívül jelezni fogja 
jegyző úrnak a konkrét adatokat, ezeket nem szeretné most nyilvánosságra hozni. 
Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen képviselő úrnak. Jegyző úr  
megválaszolja a kérdését. Pakusza Zoltán képviselőtársának adja meg a szót.

Pakusza Zoltán: Örülne neki, ha Perecesen a Közterület-felügyelet bizonyos 
területeken többször ellenőrizne – Debreczeni Márton tér, az Erdősor utca – ez az ott 
lakóknak a kifejezett kérése. Mezőőrök korábban jártak arra felé. Mostanában nem 
látják őket, ez ideiglenes, vagy tényleg ritkábban fognak járni, illetve ha lehet járjanak 
sűrűbben, főleg a nyári időszakban, mert a termés az néha eltűnik a kertekből.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a kérdést. Elmondja, hogy a közbiztonság 
mindenkinek a szívügye. A közterület-felügyelők számát szándéka növelni, de 
költségvetési forrást elég nehéz találni. Egy közterület-felügyelő beindítása 250 ezer 
forintba kerül, és utána jön még a havi fizetés, stb. Molnár Péter úrnak adja meg a 
szót a KDNP -frakciójából.
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Molnár Péter: Csatlakozni kíván Kovács László képviselőhöz, köszöni szépen a 
kátyúzást, hogy ilyen ütemezett rendben halad. Nincs jelen Földesi Norbert 
képviselőtársa – ő kérdezte, hogy ezeket honnan lehet tudni – a Miskolci Naplóban ez 
mindig benne van, hogy a következő héten éppen hol lesznek kátyúzások. Ez egy 
nagyon jó ötlet, hogy így közzéteszik az információt. Köszöni, hogy az ő körzetében 
is megtörténtek. Kettőt különösen ki szeretne emelni, még, amit el kellene végezni. 
Az egyik az úgynevezett Lottóház alatt, az Arany János 2-nél. Ott egy kisbusz is 
közlekedik. Két nagy kátyú is található, amit ildomos lenne betömni. Az Arany –
talán – 8 szám alatt az Uitz udvarba, ahova be lehet menni, ott is elég nagy kátyú 
tátong. Talán két közgyűléssel korábban kérte a sokak által csak Vörösmarty térként 
nevezett – a Profi mögötti – díszburkolatot nem túl jó szándékú lakosok felszedték. 
Ennek a visszahelyezését kéri – levelet már kapott róla, de nem történt eddig semmi. 
A kövek ott vannak szétszórva, csak egy szakavatott embernek ezeket vissza kellene 
helyezni, kis betonszegély még a szélére, és így el lenne hárítva a balesetveszélyes 
helyzet. Köszöni a szót. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen. Elmondja, hogy természetesen ez 
sem történhet ingyen, ez is munkaerő, illetve különböző más költséget igényel. 
Megvizsgáljuk a lehetőségeit. Megadja a szót Gazdusné Pankucsi Katalinnak. 

Gazdusné Pankucsi Katalin: Elmondja, hogy 3 hete kezdték el szervezni a Kabar 
úton a szeméthegynek az elszállítását. Köszönetet szeretne mondani a 
Városgazdának, a Városüzemeltetésnek, és az AVE Kft.-nek. Valamint külön 
köszönetet szeretne mondani a Faktori önkénteseinek, akik nagy számban vettek részt 
a szemét eltakarításának. Jelenleg 25 konténernyi szemetet szállítottak el, de ez még 
nem a vége. Gondolkodnak azon, hogy majd mit tudnának kezdeni ezzel a területtel –
ami a Kabar út végén van - , úgy tudja, hogy ez kb. 20 évnyi szeméttermés. Nem 
tudja, hogy a költségeket még meddig tudják állni, de azt gondolja, hogy végre ki kell 
hogy takarítsák ezt a területet, mert patkánytól a siklóig itt minden fellelhető volt. 
Valamint kitakarították a vasút melletti Ördögárok környékét. Ezúton szeretne 
köszönetet mondani mindenkinek aki ebben részt vett. Köszöni szépen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő asszonynak a tájékoztatást. 
Megadja a szót Pakusza Zoltánnak.

Pakusza Zoltán: Szintén kátyúzással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy 
Perecesen is több helyen kátyúzásra szorulnak a mellékutak. A Csehov utca viszont 
szinte már járhatatlan, ráadásul a Csehov, Csajkovszkij utca találkozásánál a 
kereszteződésben vannak a gödrök. Veszélyes, mert sokan azokat kerülgetik, és nem a 
kereszteződés szabályait tartják be. Kéri, hogy itt is kátyúzzanak. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen. Ígéri, megvizsgálják a kérdést. 

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. 

111



Szavazás előtt technikai szünetet rendel el.

- Technikai szünet után -

Az 1. napirend tárgya: Javaslat a műszaki ellenőrzési feladatok Miskolc Holding 
Zrt. részére történő átadásával érintett önkormányzati 
rendeletek módosítására

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

A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 6 fő) 
megalkotta a 21/2011. önkormányzati rendeletét 
az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról.

A 2. napirend tárgya: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról 
kell döntenie a közgyűlésnek, figyelembe véve az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakat. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat 
szükséges. 
Kéri, szavazzanak.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) 
megalkotta a 22/2011. önkormányzati rendeletét 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. 
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A 3. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

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

A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) 
megalkotta a 23/2011. önkormányzati rendeletét 
a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

A 4. napirend tárgya: Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a 
közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról 
és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) önkormányzati 
rendelet módosítására

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) 
megalkotta a 24/2011. önkormányzati rendeletét 
a települési képviselők, a tanácsnokok, a 
közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, 
juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. 
(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az 5. napirend tárgya: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító 
okiratának módosítására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán 48  határozat elfogadásáról 
kell dönteniük.
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslat elfogadásáról, 
figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-132/22.794/2011. sz. határozatot

Tárgy:  Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot és  a 2010. január 1-től 
érvényességet,

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
        

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

- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 90442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 

szakszolgálat körzeti feladat ellátása.” 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 gyermekek ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
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jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 2. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-133/22.794-1/2011. sz. határozatot

Tárgy: Bulgárföldi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

115



Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bulgárföldi Óvoda Alapító Okiratának  
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény neve és székhelye részből ”Bulgárföldi Óvoda 3534. Miskolc, 

Fazola H. u. 4.” szöveget,
- az intézmény tagintézményei részből ”Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc, Árpád   

u. 4/a” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény tagintézményei szövegrészt a „Bulgárföldi Tagóvoda 3534 
Miskolc,  Fazola H. u. 4.” szöveggel,

- az intézmény neve és székhelye szövegrészt a „Diósgyőri Óvoda 3534 
Miskolc, Árpád u. 4/a” szöveggel,

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

„89044 Közfoglalkoztatás
890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közszolgáltatás” szövegrésszel.
- 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 gyermekek ellátása.

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

- az alaptevékenység részt „Környezetvédelmi Oktató Központ (Lorántffy Zs. 
Tagóvoda)”,

- az intézmény tagintézményei részt ”Stadion Sport Tagóvoda” szöveggel,
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- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 3. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a
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V-134/22.794-2/2011. sz. határozatot

Tárgy: Vasgyári Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasgyári Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (3. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény tagintézményei részből ”Batsányi J. úti Tagóvoda 3534 Miskolc,  

Batsányi J. u. 2.” szöveget,
- az intézmény neve, székhelye és címe részből ”Vasgyári Óvoda 3533 Miskolc, 

Kabar  u. 1.” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény  neve és  székhelye szövegrészt ”Batsányi János Óvoda 3534 
Miskolc, Batsányi J. u. 2.” szöveggel,

- az intézmény  tagintézménye szövegrészt ”Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc, 
Kabar u. 1. sz.” szöveggel,

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

„89044 Közfoglalkoztatás
890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- 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 
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rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel,
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 4. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a
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V-135/22.794-3/2011. sz. határozatot

Tárgy: József  úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a József úti Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (4. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli: 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és megnevezés 

851020 óvodai nevelés” szövegrészt és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 
- az intézmény alaptevékenysége részből ”enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 

integrált nevelése (Aba u.)” szöveget.
              
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
        

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

-  „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
    - 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás)” szövegrésszel,
- 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 gyermekek ellátása.

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

c.) szegregáltan nevelhető testi  fogyatékos gyermekek ellátása.” szöveggel.
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
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- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 5. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a
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V-136/22.794-4/2011. sz. határozatot

Tárgy: Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Százszorszép Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (5. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény tagintézményei részből „Aba úti Tagóvoda”,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

-  az intézmény tagintézményei részt ”Tündérkert Tagóvoda” szöveggel,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 

besorolása címet
-  „89044 Közfoglalkoztatás
-   890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- 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 gyermekek ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:
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- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 6. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-137/22.794-5/2011. sz. határozatot

Tárgy: Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
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intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avastető Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (6. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010 .január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
        
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 

besorolása címet
- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 

szakszolgálat   körzeti feladat ellátása.” 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 gyermekek ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

124



- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 7. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-138/22.794-6/2011. sz. határozatot

Tárgy: Áfonyáskert Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áfonyáskert Óvoda Alapító 
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Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (7. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet, 
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részből „Áfonyás u.: 150 

fő”,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

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

- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- az intézmény alaptevékenysége: ”diétás intézményi étkezés”, az intézménybe 

felvehető maximális gyermeklétszám: „Áfonyás u.: 180 fő” résszel.
- 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 gyermekek ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 8. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-139/22.794-7/2011. sz. határozatot

Tárgy: Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pitypang Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását  2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (8. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
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szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és megnevezés 

851020 óvodai nevelés” szövegrészt,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet, 
- az intézmény tagintézményei részből „ Óvoda úti Tagóvoda” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 

- az intézmény tagintézményei részt ”Szirmai Tagóvoda” szöveggel,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 

besorolása címet
-  „89044 Közfoglalkoztatás
-   890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- 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 gyermekek ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 9. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-140/22.794-8/2011. sz. határozatot

Tárgy: Szinva-Népkerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szinva-Népkerti Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (9. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 
szakszolgálat  körzeti feladat ellátása” szöveggel.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
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hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                              Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 10. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-141/22.794-9/2011. sz. határozatot

Tárgy: Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Benedek Elek Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (10. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.        

         
Az Alapító Okiratot kiegészíti:

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

- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- 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 fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek viselkedések ellátása.

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

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

Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
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módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 11. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-142/22.794-10/2011. sz. határozatot

Tárgy: Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi-Diósgyőri Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (11. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
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- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet,
- az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrészből
- „Vasgyári  Óvoda  (3533  Miskolc, Kabar u.1.) Batsányi u Tagóvoda,
- Bulgárföldi Óvoda (3534 Miskolc, Fazola u. 1) Diósgyőri Tagóvoda”
- ”Aba u Tagóvoda” szöveget.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 

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

- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrészt
- „Batsányi úti Óvoda  (3534  Miskolc, Batsányi J. u. 2.), Vasgyári Tagóvoda
-  Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.), Bulgárföldi Óvoda”
- „Tündérkert Tagóvoda” 
- „Stadion Sport Tagóvoda” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 12. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-143/22.794-11/2011. sz. határozatot

Tárgy: Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság  Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (12. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szövegrészből „Óvoda u. 
tagóvoda” részt.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 

Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szövegrészt „Szirmai 
Tagóvoda” résszel.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 13. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-144/22.794-12/2011. sz. határozatot

Tárgy: Bársony-Hunyadi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bársony-Hunyadi Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (13. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

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

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint 
ebből a szövegrészből a „szolgálati lakás fenntartása” szöveget,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
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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.

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt 

„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.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt „A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának gyakorló bázisiskolája” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 14. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-145/22.794-13/2011. sz. határozatot

Tárgy: Kazinczy Ferenc  Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kazinczy Ferenc  Általános és 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (14. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
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- „ Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot,

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

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,
- 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,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

138



Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 15. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-146/22.794-14/2011. sz. határozatot

Tárgy: Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (15. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény”szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből  a „közszolgáltató költségvetési szerv”
szöveget,

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„ Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem            
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veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.
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,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 

szövegrészt az:
„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,

- az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 

910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 16. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-147/22.794-15/2011. sz. határozatot

Tárgy: 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (16. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
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szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az alaptevékenységből a „Speciális egészségügyi célú manuális foglalkozás"

szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot.

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.

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt 

„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.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet:
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése,
- Szolgálati lakás fenntartása” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                              Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 17. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-148/22.794-16/2011. sz. határozatot

Tárgy: Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
3528 Miskolc, Bornemissza u. 13. sz. alatt lévő telephelyének 
megszüntetése, Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3528 Miskolc, Bornemissza u. 13. sz. 
alatt lévő telephelyét 2011. július 1-től megszünteti.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megüresedő 3528 Miskolc, 
Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlant a MIK Zrt. kezelésébe adja, egyben kötelezi 
a MIK ZRt-t, hogy az ingatlan hasznosításáról értékesítéssel, vagy egyéb módon  
gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

MIK Zrt.
Határidő: - az épület átadása tekintetében 2011. 
július 1.

- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában 
folyamatos

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (17. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- „az intézmény telephelye(i) címe részből a „3528 Miskolc, Bornemissza u. 13.”
szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből a „Bornemissza u.: 52 
fő” szöveget,

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

- az Alaptevékenységből az „5. évfolyamtól számítástechnikai képzés” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet. 
- az Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége szövegrészből a 

„Szolgálati lakás fenntartása (Miskolc, Bornemissza u. 13.)” szöveget,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből a „valamint az 5882 

hrsz.-on 6933 m2 (Bornemissza u. 13.) lévő” 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)
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- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ 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.

- az intézmény alaptevékenysége, ill. az alaptevékenysége alapfokú 
művészetoktatás tekintetében szövegrészt a „képzőművészet”,

- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám Képző- és iparművészet szövegrészt a „képzőművészet tanszak” 
szöveggel, 

- az Alaptevékenysége címet :
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 18. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-149/22.794-17/2011. sz. határozatot

Tárgy: 21. sz. Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. sz. Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (18. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
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meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot.

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.
- 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, 

autista, 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.

c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.”
szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet:
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 19. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-150/22.794-18/2011. sz. határozatot

Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar–Német  Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. Rákóczi Ferenc Általános és 
Magyar–Német  Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (19. sz. melléklet): 
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Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv”
szöveget,

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

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,
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 

szövegrészt az:
„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,

- Az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása és terjesztése” szöveggel,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

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

9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.
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Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 20. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-151/22.794-19/2011. sz. határozatot

Tárgy: Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Könyves Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (20. sz. melléklet): 
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Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény”szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből  a „közszolgáltató költségvetési szerv”
szöveget,

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Az intézmény alaptevékenysége szövegrészt: a „Magyar Táncművészeti 
Főiskola partnerintézménye és gyakorlóhelye” szöveggel,

- Alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám:  Képző- és iparművészet szövegrészt:  a „képzőművészet 
tanszak”szöveggel, valamint a felvehető maximális létszám képző- és 
iparművészet tekintetében 156 főről 182 főre módosul,

- 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,
- Az intézmény alaptevékenysége, illetve az alaptevékenysége alapfokú 

művészetoktatás tekintetében címet a „képzőművészet” szöveggel,
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 

szövegrészt az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig,
Érvényes 2011, szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd-

fogyatékos, 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,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
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jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 21. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a
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V-152/22.794-20/2011. sz. határozatot

Tárgy: a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (21. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

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

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint 
ebből a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

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,
- 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,

- az Alaptevékenysége címet:
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
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- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Tanfolyamok szervezése,
- Szolgálati lakás fenntartása” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 22. 
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határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-153/22.794-21/2011. sz. határozatot

Tárgy: a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a képző és iparművészeti ágon belül a 
festészet tanszak működésének engedélyezése, Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a képző és 
iparművészeti ágon belül a festészet tanszak működését engedélyezi.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (22. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

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

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot.
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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,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 

szövegrészt 
„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

c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.”
szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveggel,

- az intézmény alaptevékenysége, ill. az alaptevékenysége alapfokú 
művészetoktatás tekintetében szövegrészt a „festészet és képzőművészet”,

- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám Képző- és iparművészet szövegrészt a „festészet és 
képzőművészet tanszak” szöveggel, valamint a felvehető maximális 
tanulólétszám Képző- és iparművészet tekintetében 40 főről 100 főre, 
zeneművészet tekintetében 40 főről 60 főre módosítja,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
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910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                              Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 23. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-154/22.794-22/2011. sz. határozatot

Tárgy: Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
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határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bulgárföldi Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (23. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

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

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint 
ebből a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

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.

- 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,

- az Alaptevékenysége címet:
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
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jogköre” címre.

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

9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 

910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 24. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

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

V-155/22.794-23/2011. sz. határozatot
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Tárgy: Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avastetői Általános, Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (24. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv”
szöveget,

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot, 
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám: Képző- és iparművészet szövegrészt : a „képzőművészet 
tanszak” 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,

- az intézmény alaptevékenysége, illetve az alaptevékenysége alapfokú 
művészetoktatás tekintetében szövegrészt a: „ képzőművészet” szöveggel,

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt az:

„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 
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rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása és terjesztése” szöveggel,

- az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel,

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 25. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-156/22.794-24/2011. sz. határozatot

Tárgy: Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény alaptevékenységében a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt ép 
értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók ellátásának kifutó 
rendszerben történő megszüntetése, Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 2011. 
augusztus 31. napjával kifutó rendszerben megszünteti 

- „A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók 
ellátása” alaptevékenységet.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (25. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
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- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

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

- az alaptevékenységéből a „Napközi otthoni ellátás biztosítása a képzési 
kötelezettek számára” szöveget,

- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint 
ebből a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a

- 85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú   

közfoglalkoztatás)„ szöveggel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 

szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók 
ellátása” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet:
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

Az alaptevékenységen belül a „Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek számára 
fejlesztő osztály indítása, fejlesztő felkészítés biztosítása” szöveget a „Súlyosan, 
halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő iskolai osztály indítása”
szövegre,
- az „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tekintetében” 

szövegrészben a „Képzési kötelezettek számára fejlesztő felkészítés szervezése” 
szöveget a „Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő 
felkészítés biztosítása” szövegre.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
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9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 

910121-re módosul.

 Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 26. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-157/22.794-25/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
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határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (26. sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény”szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,  

- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet és a:
- „900121-2 Zeneművészeti tevékenység
- 900200-2 Előadó - művészeti tevékenységet kiegészítő. tevékenység
- 900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” szöveget,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem

veszélyeztetheti.” mondatot, valamint
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

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.

Az alapító okiratot módosítja:

- Az Alapító okiratban „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az 
intézmény gazdálkodási jogköre” címre.
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 

besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 

910121-re módosul.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
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nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 27. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

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

V-158/22.794-26/2011. sz. határozatot

Tárgy: Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andrássy Gyula Szakközépiskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (27. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,
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- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:

- „855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- 855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- 856091 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások
- 854211 - Felsőfokú szakképzés
- 854213 - Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

 ECDL vizsgaközpont.
 EBC*L vizsgaközpont.
 CISCO hálózati akadémia.
 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás

- 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- 682001 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- 562100 - Rendezvényi étkeztetés

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Bérmunka végzése
  Saját termékek értékesítése  szöveggel.
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- Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 840 főről 800 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon 
belül
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 28. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-159/22.794-27/2011. sz. határozatot

Tárgy: Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avasi Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (28. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

  a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

   az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,

  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

 „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

  Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
  Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” 
szöveggel.

 az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
„900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
– Tanfolyamok szervezése

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

– Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása

682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– Helyiségek, eszközök bérbeadása

– Szolgálati lakások fenntartása” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

A nappali tagozatra felvehetQ maximális tanulólétszámot 918 főről 700 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- 8520 Alapfokú oktatás -ról
- 852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.

 Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 29. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-160/22.794-28/2011. sz. határozatot

Tárgy: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. napjával 
az alábbiak szerint jóváhagyja (29. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

   a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

   az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
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szöveget,

   a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,

  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

 Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
64. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

 Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
 Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet:

„562100 Rendezvényi étkeztetés

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás

- Bérmunka végzése

- Gépjárművek környezetvédelmi 
felülvizsgálata

- Gépjárműjavítás és karbantartás

- Gépjármű műszaki vizsgáztatás.” szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1050 főről 700 főre,

- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

   Az intézmény feladatellátási funkciója  címet Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 30. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-161/22.794-29/2011. sz. határozatot

Tárgy: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával 
az alábbiak szerint jóváhagyja (30. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Telephely: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:

- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:
 a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  tanulók ellátása.
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 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„55931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 180 főről 160 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 31. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-162/22.794-30/2011. sz. határozatot

Tárgy: Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola 
és Szakképző Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (31. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,
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- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül az „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

- az alábbi tevékenységekkel:
- vállalkozásként végezhető tevékenysége arányának felső határa: (15%)

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
563000 Italszolgáltatás

- vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
93 .§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az intézmény vállalkozási 
tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

 Szaknyelvi vizsgaközpont (német-angol)
 ECDL vizsgaközpont
 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevéke
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzem
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, ü
841403 Város-, községgazdálkodási m.n
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 Kulturális, egyéb szabadidQs és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
  Helyiségek, eszközök bérbeadása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1155 főről 900 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 32. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a
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V-163/22.794-31/2011. sz. határozatot

Tárgy:  Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (32. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
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„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás
- Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

- Kulturális, egyéb szabadidős és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Bérmunka végzése
- Tanulók gyakorlati oktatása céljából végzett 
termelő tevékenység, értékesítés
- Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

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

Az Alapító Okirat mellékletét a Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés –
választható szakképesítések táblázatában az alábbi szakképesítésekkel kiegészíti:

Sor-
szám

Megnevezés Azonosító száma
Képzési

idő
(év)

2011-06-05 Létesítményi energetikus 52 522 05 0010 52 01 1
6. Ipari informatikai technikus 54 481 04 0010 54 03 2

Az Alapító Okiratot módosítja:

-a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 700 főről 650 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
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- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 33. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-164/22.794-32/2011. sz. határozatot

Tárgy: Debreczeni Márton Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
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intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (33. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

-  „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
955937 Máshová nem sorolható egyéb felnőtt oktatás

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás
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561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Bérmunka
- Tanműhelyben előállított gyártmányok értékesítése
- Megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése
- Alaptevékenységgel összefüggő termelő és 
szolgáltató tevékenység” szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 930 főről 500 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 

183



jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 34. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-165/22.794-33/2011. sz. határozatot

Tárgy: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola 
és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 
alábbiak szerint jóváhagyja (34. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül az „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
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- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562100 Rendezvényi étkeztetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai ok
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatáso
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egy

Tanfolyamok szervezése
Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
Helyiségek, eszközök bérbeadása
Bérmosás
 érfuvarozás
Bérmunka végzése
Szolgálati lakás fenntartása
vendégszállás biztosítása
Gyártmányok kereskedelmi értékesítése és 
forgalmazása
  Tevékenysége körében végzett szolgáltatás.  szöveggel.

- Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.
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Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre,

- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- az alapító okirat szakmai mellékletében: „Általános iskola 8. vagy szakiskola 
10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések” szöveget az 
„Általános iskola 8. után 3 éves előrehozott szakképzés, vagy szakiskola 10. 
osztály utáni képzés – választható szakképesítések” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 35. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a
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V-166/22.794-34/2011. sz. határozatot

Tárgy: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Eötvös József Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola Alapító Okiratának Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (35. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

187



"855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
-Tanfolyami oktatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 
ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Bérmunka
- Bérmosás
- Műszaki ellenőrzés
- Kihordásos étkeztetés
- Vendégétkeztetés
- Épületek karbantartása és javítása
  - Áru és késztermék értékesítése.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1410 főről 700 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

-  „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 36. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-167/22.794-35/2011. sz. határozatot

Tárgy: Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Iskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 
alábbiak szerint jóváhagyja (36. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás
- Vizsgáztatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálta

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szaktanácsadói, szakértői feladatok
- Továbbképzés
- Nemzetközi programban való részvétel
- Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 997 főről 1044 főre,

190



- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

    Az intézmény feladatellátási funkciója  címet Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 37. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-168/22.794-36/2011. sz. határozatot

Tárgy: Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
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határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földes Ferenc Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (37. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenység típusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 Tanfolyamok szervezése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Helyiségek, eszközök bérbeadása
  Szolgálati lakások fenntartása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1002 főről 900 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
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- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- 8520 Alapfokú oktatás -ról
- 852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 38. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-169/22.794-37/2011. sz. határozatot

Tárgy: Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 
alábbiak szerint jóváhagyja (38. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
864211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

194



841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 
ellátása
       - Helyiségek, eszközök bérbeadása
       - Szolgálati lakás fenntartása
- Tanulók gyakorlati oktatása céljából végzett termelő 
  tevékenység értékesítése
       - Bérmunka végzése
       - Fémipari termékek előállítása és értékesítése. 
       - Képző és iparművészeti termékek előállítása és 
értékesítése.”
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 875 főről 650 főre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 39. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-170/22.794-38/2011. sz. határozatot

Tárgy: Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (39. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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 alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

  Természettudományos labor működtetése a TÁMOP 3.1.3-10/2 pályázat 
keretében” szöveggel.

- az Alaptevékenysége címet :

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- Tanfolyamok szervezése

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szolgálati lakások fenntartása.”. szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1035 főről 950 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- 8520 Alapfokú oktatás -ról
- 852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 40. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-171/22.794-39/2011. sz. határozatot

Tárgy: Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító  Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kandó Kálmán Szakközépiskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (40. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
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-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok 
ellátása
  Helyiségek, eszközök bérbeadása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 770 főről 650 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
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Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 41. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-172/22.794-40/2011. sz. határozatot

Tárgy: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
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határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 
alábbiak szerint jóváhagyja (41. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

  a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

   Az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,

  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

  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.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet: 

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok 
 ellátása.
- Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.
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Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
- 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 42. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-173/22.794-41/2011. sz. határozatot
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Tárgy: Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (42. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
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856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás
 Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Az oktatás során elQállított termékek értékesítése.
 Alaptevékenységgel összefüggQ szolgáltatói tevékenység.
 Középiskolai tanulók szervezett üdültetése.
  Szolgálati lakás fenntartása.  szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1430 főről 1300 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 43. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-174/22.794-42/2011. sz. határozatot

Tárgy: Központi Leánykollégium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Központi Leánykollégium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (43. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

  a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

  az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,

  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

 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.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet:

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása

- Helyiségek, eszközök bérbeadása.” 
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
- 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 

206



szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 44. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-175/22.794-43/2011. sz. határozatot

Tárgy: Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin János Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (44. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

  a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

  az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
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technikai kódokat,
  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 

kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

  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.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091-2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 Kulturális, egyéb szabadidQs és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Az oktatás során elQállított termékek 
értékesítése
 Szaktanácsadói, szakértQi feladatok
 Továbbképzés
- Nemzetközi programban való részvétel.” 
szöveggel.
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Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 45. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-176/22.794-44/2011. sz. határozatot

Tárgy: Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Iskola Alapító Okiratának 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Petőfi Sándor Középiskolai 
Fiúkollégium Iskola Alapító Okiratának  módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (45. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
-  „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet 
„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások
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- Kulturális, egyéb szabadidős és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
- 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 46. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
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tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-177/22.794-45/2011. sz. határozatot

Tárgy: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának  módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (46. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.”  mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
931204 Diáksport
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- az Alaptevékenysége címet:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktat
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogat
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító e

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása

452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- Személygépjárművek javítása (autószerelés, 
karosszériajavítás, kerékszerelés, centírozás, műszeres 
mérés)
- Környezetvédelmi vizsgálat, javítás, beállítás.
- Karosszériaelemek gyártása.
- Személygépkocsi-utánfutó gyártása és kölcsönzése.
- Gépjármű műszaki vizsgáztatás.
- Épületvillamossági és erősáramú szerelések.
- Érintésvédelmi, szabványossági, munkavédelmi, 
tűzvédelmi vizsgálatok.
- Ruhaipari termékek gyártása és értékesítése.
- Épületlakatos munkák végzése (biztonsági rácsok, 
biztonsági ajtók stb. készítése, szerelése).
- Forgácsoló munkák vállalása.
-Vasipari termékek gyártása.
- Külső cégek részére karbantartási munkák végzése.
- Nyomdaipari és könyvkötészeti termékek előállítása 
és értékesítése.
- Helyiségek, eszközök bérbeadása.
- Kiállítások szervezése (Szakmunkás Galéria).
- Külső cégek reklámjainak hirdetése, dekoratőr, fotós 
és PR tevékenység
- Férfi-női fodrászati, kozmetikai szolgáltatás.
- Elektronikai eszközök készítése.
- Audiovizuális eszközök javítása.
- - Műholdvevő rendszerek telepítése és beállítása.
- Biztonsági riasztó rendszerek kiépítése.
- Selejtezéshez szükséges műszaki bizonylatok 
kiállítása iskolák részére.
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- Jelmezkölcsönzés.” szöveggel.

- Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.
Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 47. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
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tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a

V-178/22.794-46/2011. sz. határozatot

Tárgy: Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának  módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (47. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") 
technikai kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.”  mondatot.

Az  Alapító Okiratot kiegészíti:

- „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.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
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856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
562920 Egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
561000 Éttermi mozgó vendéglátás

Tanfolyamok szervezése
Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 
  ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Nemzetközi programban való részvétel 
- Vendéglátóipari termékek előállítása és értékesítése 
- Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
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napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 48. 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelemmel az előterjesztői módosító indítványban 
foglaltakra. 

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a

V-179/22.794-47/2011. sz. határozatot

Tárgy: Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (48. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") 
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technikai kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 

kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- Tanfolyamok szervezése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
682002-Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szolgálati lakások fenntartása.” szöveggel.     

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 714 főről 650 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre módosítja.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

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

A 6. napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőri Birkózó Club eredményességi 
támogatásának megítélésére

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

A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-180/22.795/2011. sz. határozatot

Tárgy: Diósgyőri Birkózó Club eredményességi támogatásának 
megítélése 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
Birkózó Club eredményességi támogatásának megítélésére” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendeletében az Eredményességi támogatás soron szereplő 2 millió forintból 
305.000 Ft (azaz Háromszázötezer forint) eredményességi céltámogatást biztosít 
a Diósgyőri Birkózó Clubnak.

2. ) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Diósgyőri Birkózó Club közötti 
Megállapodást jóváhagyja.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai Osztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. július 10.

A 7. napirend tárgya: Javaslat új közművelődési megállapodások kötésére  
közművelődési feladatellátás céljából

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a 
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V-181/22.796/2011. sz. határozatot

Tárgy:   Közművelődési megállapodások megkötése 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új közművelődési 
megállapodások kötésére közművelődési feladatellátás céljából” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a ,,Bükkalja 
Táncszínház” Alapítvány által megkötendő közművelődési feladatellátásról
szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Nyilas Misi 
Alapítvány által megkötendő közművelődési feladatellátásról szóló  
„Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Lévay József 
Közművelődési Egyesület által megkötendő közművelődési feladatellátásról szóló 
„Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Montázs 
Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület által megkötendő közművelődési 
feladatellátásról szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal
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5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Dialóg a 
Közösségekért Köz hasznú Egyesület által megkötendő közművelődési 
feladatellátásról szóló „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

6.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Észak-Keleti 
Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület által megkötendő közművelődési 
feladatellátásról szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

7.)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodások és a mellékletek 
aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: 2011. július 1.

A 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatának a 
Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő 
kilépésére és az együttműködési megállapodás 
megszüntetésére

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

A közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-182/22.798/2011. sz. határozatot
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Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc 
Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő kilépése és az 
együttműködési megállapodás megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből 
történő kilépésére és az együttműködési megállapodás megszüntetésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületben 
fennálló teljes jogú tagságát megszünteti, az Egyesületből 2011. július 1. napjával 
kilép. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tagság megszüntetése 
iránt szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.

2.) A Közgyűlés az önkormányzat és a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület 
között 2009. év ben létrejött "Együttműködési Megállapodás"-t 2011. július 1. 
napjával megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megszüntetéshez szükséges eljárást folytassa le, jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.

3.) A Közgyűlés a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületben való 
önkormányzati szerepvállalás az ÉMOP-2008-2.3.1. TDM szervezet 
támogatása c. pályázat beadása tárgyú, VI- 182/31.995/2009. számú 
határozatának 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. pontjait hatályon kívül helyezi. A 

határozat 9. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
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A 9. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, 
melyhez előterjesztői módosító indítványt nyújtott be.

A közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 10 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-183/22.310-2/2011. 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” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1. 
mellékletében foglaltak szerint 2011. július 1. napjával jóváhagyja. Az egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzat a határozat 2. mellékletében található. A Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábra a határozat 3. melléklete.

Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 1.

A 10. napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési 
döntésekkel  kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, 
melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
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A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 5 fő) meghozta 
a 

V-184/22.804/2011. sz. határozatot

Tárgy: Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére   pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat 
által fenntartott költségvetési szerveknél az igényléssel érintett foglalkoztatott 
létszám 6 fő az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Az igényléssel érintett intézmények foglalkoztatotti létszáma

Költségvetési szerv, intézmény 

2011. évi 
költségvetésben 
engedélyezett 
létszámkeret, 
álláshely (fő)

Létszámcsökkenés (fő)
2011. december  31-
re engedélyezett 
létszám (fő)Költségvetési szerv, intézmény 

2011. évi 
költségvetésben 
engedélyezett 
létszámkeret, 
álláshely (fő)

II-35/22.316/
2011. kgy.
határozat
alapján
(fő)

- ebből 
igényléssel
érintett
(fő)

2011. december  31-
re engedélyezett 
létszám (fő)

Fazekas-Istvánffy általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

139 -2 -2 137

Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy M. Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

113 -2 -2 111

Avastetői Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

133 -2 -1 131

Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola

88 -8 -1 80

Érintett intézmények összesen 473 -14 -6 459
Igényléssel nem érintett 
intézmények összesen

6608 -36 - 6572

Miskolc Város összesen 7081 -50 -6 7031

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály és az érintett intézmények 
vezetői
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal
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2.) A Közgyűlés elrendeli a létszámváltozás átvezetését a 3/2011. (III. 16.) sz. 
költségvetési rendeletében.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:  Humán Főosztály 
Határidő: 2011. december 31.

3. ) A Közgyűlés a létszámcsökkentések miatti kötelezettségek teljesítéséhez 
9.970.442,-Ft egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságához.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: pályázati kiírásban megjelölt határidő 
szerint

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: pályázati kiírásban megjelölt határidő 
szerint

A 11. napirend tárgya: Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2011. évi 
beiskolázási tervéről szóló  közgyűlési határozat módosítására

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-185/22.806/2011. sz. határozatot

Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről szóló  
közgyűlési határozat módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a középfokú 
oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről szóló IV-68/43.551/2010. sz 
közgyűlési határozat módosítására” című közgyűlési előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a középfokú oktatási intézmények 2011. 
évi beiskolázási tervéről szóló  IV-68/43.551/2010. sz közgyűlési határozat 
III/C/22. pontját az alábbiak szerint módosítja:

III/C/22. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

8. osztály elvégzése után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzés (5 osztály)

OKJ szám Megnevezés
Képzési idő

(év)
Felvehetők 
száma (fő)

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 2 15

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 15

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 15

31 525 02 1000 00 00 Járműfényező 2 15

31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos 2 15

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 15

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos 2 15

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő 2 30

31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 15

2+2 évfolyamos Informatika szakmacsoport (1 
osztály)

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

2.) A közgyűlés a középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről 
szóló IV- 68/43.551/2010. sz közgyűlési határozat III/C/19. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

III/C/19. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium:

- 4 évfolyamos humán szakterület Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Egészségügy szakmacsoport

(1/2oszt
ály)
- 4 évfolyamos műszaki szakterület Közlekedés szakmacsoport (1 
osztály)
- 4 évfolyamos műszaki szakterület Informatika szakmacsoport (1 
osztály)
- 5 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
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szakmacsoport (színházi táncos, néptáncos, kortárs-modern táncos) (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (alkalmazott fotográfus) (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport  (divat és stílustervező, dekoratőr) (1 
osztály)
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak:

OKJ szám Megnevezés
Képzési idő 

(év)
Felvehetők
száma (fő)

54 211 01 0000 00 00 Alkalmazott fotográfus (emelt szintű) 2 35
54 211 07 0000 00 00 Divat-stílustervező (emelt szintű) 3
54 211 04 0000 00 00 Dekoratőr (emelt szintű) 2 35
52 213 01 0000 00 00 Kiadvány és képszerkesztő 2

54 542 01 0010 54 02
Könnyűipari technikus
Ruhaipari technikus 2

54 481 03 0010 54 02
Informatikai rendszergazda
(informatikai műszerész,) 2

3554 481 03 0010 54 07
Informatikai rendszergazda
(Webmester) 2 35

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 2 18
52 212 02 0010 52 02 Színész II. 3 20

52 347 03 0000 00 00
Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati asszisztens 1 35

54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus 3 17

A Széchenyi TISZK keretén belül indítandó szakképesítések:

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év)

Felvehetők
száma (fő)

51 525 02 0010 51 02 Vasúti járműszerelő; Villamosjármű 
szerelő

2 30

51 525 02 0010 51 03 Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű-
szerelő

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

Banki szakügyintéző
2 35

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 35

3.)  A közgyűlés a határozat többi pontját változatlan tartalommal érvényben tartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály, Közoktatási Osztály 
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Határidő: 2011. szeptember 1.

A 12. napirend tárgya: Javaslat az  óvodákban, általános és középiskolákban a 
2011/2012. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok 
és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési 
határozat módosítására

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-186/22.817/2011. sz. határozatot

Tárgy: 2011/2012-es nevelési illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és 
alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési határozat 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az óvodákban, 
általános és középiskolákban a 2011/2012-es nevelési illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és  alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési 
határozat módosítására” című előterjesztést és az alábbi  határozatot hozza:

I. ÓVODA

1. ) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es nevelési évben 
indítható csoportok számát engedélyező II-35/22.316/2011. sz. határozat 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében
(Miskolc, Serház u.1.) 

Intézmény 
A II-35/22.316/2011. 
sz. határozatban
engedélyezett
csoportok száma

Változás A 2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportok száma

229



Százszorszép Óvoda
~ Bársony J. u. 27.
~ Reményi E. u. 2.
~ Aba u.

24 +1 25

Összesen: 24 +1 25

Belvárosi-DiósgyőriÓvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

99 +1 100

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.)

Intézmény 
A II-35/22.316/2011. 
sz. határozatban
engedélyezett
csoportok száma

Változás A 2011/2012. nevelési 
évben engedélyezett 
csoportokszáma

Pitypang Óvoda
~ Selyemrét u. 38.
~ Óvoda u. 7.

11 +1 12

Szinva - Népkerti Óvoda
~ Zsolcai kapu 17.

12 -3 9

Benedek Elek Óvoda
- Mész u. 3.
- Várhegy u. 2.

10 +1 11

Összesen: 33 -1 32
Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

92 -1 91

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2. ) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es nevelési évben 
engedélyezett alkalmazotti álláshelyek számát meghatározó II-35/22.316/2011. 
sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Serház u. 1.):

Intézmény II-35/22.316/2011. sz. 
határozatbanengedé-
lyezett alkalmazotti 
létszám

Változás A 2011/2012. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.
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Százszorszép Óvoda
~ Bársony J. u. 27.
~ Reményi E. u. 2.
~ Aba u.

50 36 86 +2 +1 +3 52 37 89

Összesen 50 36 86 +2 +1 +3 52 37 89
Belvárosi-
DiósgyőriÓvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

209 178 387 +2 +1 +3 211 179 390

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u. 
14.):

Intézmény 
II-35/22.316/2011. sz. 
határozatbanengedélye
zett
alkalmazotti létszám

Változás A 2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.
Pitypang Óvoda
~ Selyemrét u. 38.
~ Óvoda u. 7.

23 19 42 +2 +1 +3 25 20 45

Szinva-Népkerti 
Óvoda
~ Vörösmarty u. 26.
~ Zsolcai kapu17.

25 21 46 -6 -4 -10 19 17 36

Benedek Elek Óvoda
- Mész u. 3.
- Várhegy u. 2.

21 17 38 +2 +1 +3 23 18 41

Összesen 69 57 126 -2 -2 -4 67 55 122

Avas és Környéke 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság összesen

190 164 354 -2 -2 -4 188 162 350

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

II. ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-es 
tanévben indítható csoportok, osztályok számát meghatározó II-35/22.316/2011. 
sz. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
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Intézmény
II-35/22.316/ 

2011. sz. 
határozatbane
ngedélyezettosz

t. száma

Csökkenés/
emelkedés

2011/2012-
ben indítható
oszt. száma

Fazekas Utcai Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

32 -12 20

Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

45 -21 24

Komlóstetői Általános Iskola 25 -11 14

Kazinczy F. Ált. és Magyar-Angol 
Két Tan. Nyelvű Iskola 
- Miskolctapolcai Ált. Iskola 

30 +1 31

Bulgárföldi Ált. és Magyar-Angol Két 
Tan. Nyelvű Iskola 
- Erenyői Ált. Iskola 

20 +1 21

Összesen 152 -42 110
Városi szinten alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények összesen
- óvoda
- nappali iskola 
- nappali összevont
- esti
- levelező

4
475
3
2
4

-
-42
-
-
-

4
433
3
2
4

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-es 
tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok 
számát meghatározó II-35/22.316/2011. sz. határozat 6. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Intézmény A II-35/22.316/2011. 
sz. határozattal 
engedélyezett

Változás 2011/2012. tanév
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Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Fazekas Utcai Ált. 
Iskola és AMI 11 5 6 -5 -1 -2 6 4 4

Szabó L. Ált. és 
Német- Két Tan. 
Ny. Iskola 11 13 1 - -11 - 11 2 1

Komlóstetői Ált. Isk. 11 5 2 -5 -4 - 6 1 2
Szilágyi D. Ált. Isk.
- Görömbölyi
- Gárdonyi G. 

5 10 2 - +1 - 5 11 2

Összesen: 38 33 11 -10 -15 -2 28 18 9
Városi szinten 
alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények összesen

91 152 20 -10 -15 -2 81 137 18

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-es 
tanévben az alkalmazotti álláshelyek számát meghatározó II-35/22.316/2011. sz. 
határozat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény II-35/22.316/2011. sz. 
határozattal 
engedélyezett

álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2011/2012. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.
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Fazekas Utcai Ált. 
Iskola és AMI 101 36 137 -29 -17 -46 72 19 91

Szabó L. Ált. 
Iskola 99 41 140 -46 -15 -61 53 26 79

Komlóstetői Ált. 
Iskola
- Fazola H. Ált. 
Iskola

65 33 98 -29 -11 -40 36 22 58

Miskolci Nevelési, 
Logopédiai, 
Pályaválasztási  
Tanácsadó és 
PedagógiaiIntézet 

26 5 31 +13 +4 +17 39 9 48

Összesen 291 115 406 -91 -39 -130 200 76 276
Városi szinten 
alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények 
összesen

1.215 535 1.750 -91 -39 -130 1.124 496 1.620

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

III. KÖZÉPISKOLA

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben a középfokú 
nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok számát meghatározó II-
35/22.316/2011. sz. határozat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény 
A II-35/22.316/2011. 

sz. határozattal 
engedélyezett

Csökkenés/emelkedé
s                                                                   

2011/2012-ben 
indítható osztályok 

száma

nappali esti levelező nappali esti 
levelez

ő
nappal

i
esti 

levelez
ő

MITISZK-hez tartozó intézmények
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Andrássy  Gyula  
Szakközépiskola 25 - - -1 - - 24 - -

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

36 - - -2 - - 34 - -

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények
Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola 21 - - -2 - - 19 - -

Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola 23 - - -23 - - - - -

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények
Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 21 - - -1 - - 20 - -

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények
Szemere Bertalan 
Szakközép-iskola, 
Szakiskola és Kollégium 

48 - - -1 - - 47 - -

Összesen 174 - - -30 - - 144 - -
Városi szinten középfokú
intézmények  összesen 549 19 14 -30 - - 519 19 14

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben a középfokú 
nevelési- oktatási intézményekben az alkalmazotti létszámot meghatározó  II-
35/22.316/2011. sz. határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény A II-
35/22.316/2011. sz. 

határozattal 
engedélyezett

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2011/2012-es tanévben
engedélyezett álláshe-

lyek száma 

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.
Gimnáziumok
Diósgyőri Gimnázium 65 27 92 -16 -5 -21 49 22 71
MITISZK-hez tartozó intézmények 
Andrássy Gyula  
Szakközépiskola 59 30 89 +1 - +1 60 30 90

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények 
Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola 41 39 80 -4 - -4 37 39 76
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Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola 64 28 92 -64 -28 -92 - - -

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola 44 8 52 +2 - +2 46 8 54

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 82 53 135 +5 -2 +3 87 51 138

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 55 21 76 -2 - -2 53 21 74

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények 
Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és 
Kollégium 

102 105 207 -1 - -1 101 105 206

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények 
Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola 73 34 107 -1 +1 - 72 35 107

Martin János Szakképző Iskola 53 35 88 -5 -2 -7 48 33 81
Központi Leánykollégium 12 45 57 - +2 +2 12 47 59
Összesen 650 425 1.075 -85 -34 -119 565 391 956
Városi szinten középfokú 
intézmények összesen 1.395 852 2.247 -85 -34 -119 1.310 818 2.128

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

A 13. napirend tárgya: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztására történő pályázat kiírására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai Ifjúsági és Sport Bizottság. A bizottság a határozati javaslatot egy további 
ponttal javasolja kiegészíteni:

„3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fazekas-
Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 
Miskolc, Fazekas u. 6.), a Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, 
Olvasztár u 1.), valamint a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) vezetői 2011. június 30. 
napjával a magasabb vezetői megbízatásukról lemondanak.
A közgyűlés a munkavégzési kötelezettség alól mindhárom vezetőt 2011. július 
31. napjával mentesíti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon 
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belül”

Dr. Kriza Ákos polgármester: Először kéri, szavazzanak az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai Ifjúsági és Sport Bizottság módosító indítványáról.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 8 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) a 
bizottság módosító indítványát elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadásáról, figyelembe véve az elfogadott módosító indítványt 
és az előterjesztői módosítást.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 8 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 

V-187/22.818/2011. sz. határozatot

Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői beosztására 
történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási 
intézmények magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal a 
Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 
Miskolc, Fazekas u. 6. sz.)
Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. sz.)
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, 
Vörösmarty u. 76.)

magasabb vezetői 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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fazekas-
Istvánffy       Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 
Miskolc, Fazekas u. 6.), a Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár 
u. 1.), valamint a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
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(3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) vezetői 2011. június 30. napjával a magasabb 
vezetői megbízatásukról lemondanak.
A közgyűlés Kascsák Ferenc, Farkasné Karres Éva és Hegedűs Andrea 
intézményvezetőket a munkavégzési kötelezettség alól 2011. július 31. napjával 
mentesíti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

A 14. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ alapító 
okiratának módosítására

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a 

V-188/22.819/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolci Családsegítő Központ alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Családsegítő Központ alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Családsegítő Központ alapító 
okiratának módosítását 2011. június 16. napjától az alábbiak szerint

jóváhagyja:

Az Alapító Okiratból törli:

- Az 1./ pont „Jogszabályban meghatározott közfeladata” részből: „közszolgáltató 
költségvetési szerv” szöveget.
- A 2./pont „Működési köre” részből: „az alapító okirat 8. pontjában 
meghatározottak szerint” szöveget.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- A „3./ Az intézmény Szt., szerinti besorolása, típusa” címet „3./ Az intézmény 
szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége, Szt., szerinti besorolása, típusa” 
címre
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- A „7./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége” címet „7./ Az intézmény 
vállalkozási tevékenysége” címre 

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 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
889926 Közösségi szolgáltatások” 
szöveggel.

- A 7./ pontot „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 

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve a közgyűlés döntését követő 
8 napon belül

A 15. napirend tárgya: Javaslat közterületek elnevezésére

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a 
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V-189/22.820/2011. sz. határozatot

Tárgy: Közterületek elnevezése

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc–Örömhegy 24383 helyrajzi 
számú területnek az Örömhegy utca elnevezést adja.

2. A Közgyűlés a Miskolc–Nagyszentbenedek 61953 helyrajzi számú terület jelenlegi 
„Nagyszentbenedek dűlőút” elnevezését nem változtatja meg.

3. A Közgyűlés Miskolc–Martinkertváros 12584/1 és 12585/1 helyrajzi számú 
területnek  a Tarna utca elnevezést adja.

4. A Közgyűlés a Miskolc–Hejőpark, 40600/11 helyrajzi számú területnek  a Sáfrány 
köz elnevezést adja.

5. A Közgyűlés a VIII-210/32.171/2009. számú határozat 1. c.) pontjában a Miskolc-
Ruzsinszőlő 71014 helyrajzi számot módosítja 7017 helyrajzi számra, melyben a  
„Ruzsinszőlő dűlőút” elnevezést  Ruzsinszőlő utca elnevezésre módosította.

6. A Közgyűlés a VIII-210/32.171/2009. számú határozata többi pontját változatlanul 
érvényben tartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet – informatikai 
rendszeren történő 

átvezetés, érintettek tájékoztatása, 
az első fokú ingatlanügyi hatóság 

tájékoztatása
Határidő: 2011. július 31.
Végrehajtásban közreműködik:

Hatósági Főosztály –  házszámozási hatósági 
eljárás lefolytatása, 

címnyilvántartásba vétel elvégzése
Gazdálkodási Főosztály – közterületi névtáblák 

készíttetése, kihelyezése;
 az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Határidő: 2011. szeptember 15.
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A 16. napirend tárgya: Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a 
megfigyelt közterület kijelölésére az avasi és diósgyőri városrészben, 
valamint Martin-kertvárosban

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 4 fő) meghozta 
a 

V-190/22.821/2011. sz. határozatot

Tárgy: Térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezése, a megfigyelt közterület 
kijelölése  az avasi és diósgyőri városrészben, valamint Martin-
kertvárosban

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  térfigyelő 
kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület kijelölésére az 
avasi és diósgyőri városrészben, valamint Martin-kertvárosban” című 
előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az avasi és 
diósgyőri városrészben a közterületen képfelvevők kerüljenek elhelyezésre, 
valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületeket az alábbiak szerint jelöli ki:

Avas városrész db Kamera típus
Hadi Ipari park 1 Speed Dome
Avas Gimnázium előtti tér 1 Speed Dome
Európa Ligeti játszótér 1 Speed Dome
Ifjúság u. - Áfonyás u. közti tér 1 Speed Dome
Gesztenyés utca (posta mögött) 1 Speed Dome
Felsőruzsin u. 1 Speed Dome
Sályi utcai játszótér 1 Speed Dome

Diósgyőr városrész db Kamera típus
Móra F. u. 1/A. 1 Speed Dome
Nagy Lajos király u. - Vár u. 1 Speed Dome
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Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. - Miberszolg Kft.
Közreműködik: Hatósági Főosztály Közterület-
felügyeleti és Rendészeti

Osztálya
Gazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés utólag jóváhagyja a Martin-kertváros városrészben a közterületen 
kiépített képfelvevők elhelyezését, valamint a képfelvevővel megfigyelt 
közterületeket az alábbiak szerint jelöli ki:

- Kisfaludy út eleje ( felüljáró után)                                          2 db Fix kamera
- Kisfaludy út közepe (Mezőkeresztes Takarékszövetkezet)    1 db Dome kamera
- Kisfaludy út vége ( Gázcseretelep)                                         2 db Fix  kamera 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya

Gazdálkodási Főosztály
Határidő : azonnal

A 18. napirend tárgya:Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonprofit 
Kft. és az egyes Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésében álló 
társaságok között létrejött, Miskolc Kártya kedvezményt 
biztosító Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és 
a szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezmények 
felmondásához

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslat 
elfogadásáról kell szavazniuk, melyhez módosító indítványt Dr. Tompa Sándor 
nyújtott be. 
Szavazásra teszi fel Dr. Tompa Sándor módosító indítványát.

A közgyűlés 8 igen, 18 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) a 
módosító indítványt  elutasította.

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

A közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 
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V-191/22.823/2011. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájárulás megadása az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes Miskolc 
Holding Zrt. ellenőrzésébe tartozó társaságok között létrejött, Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési 
Szerződéseknek és a szerződésekben rögzített szolgáltatási 
kedvezményeknek a felmondásához

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a 
„Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes 
Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésében álló társaságok között létrejött, Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a 
szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezményeknek a  felmondásához” című
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 

MVK Miskolci Városi Közlekedési  Zrt. (3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.)
Miskolci Turisztikai Kft.                          (3519 Miskolc, Pazár sétány 1.)
Régió Park Miskolc Kft.                          (3530 Miskolc, Arany J. u. 37.)
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.       (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.)
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.   a Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
tekintetében
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9.)

A gazdasági társaságok az X-Centrum Nonprofit Kft.-vel a Miskolc Kártya 
üzemeltetésére és kedvezmények nyújtására megkötött Szolgáltatói Együttműködési 
Szerződéseiket 2011. június 30. napjáig történő közléssel, 2011. december 31. napi 
megszűnési időponttal felmondják és ugyanilyen határidővel a kártyabirtokosok 
számára nyújtott szolgáltatási kedvezményeket megszüntessék.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

határozatban megjelölt társaságok
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. június 30.

2.) A Közgyűlés elhatározza miskolci lakosok számára  kedvezményt biztosító, új 
városi kártyarendszer kifejlesztését.

A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy dolgozza ki az új 
kedvezményrendszer koncepcióját és elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

határozatban megjelölt társaságok
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. novemberi közgyűlés

A 19. napirend tárgya:Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között pedagógiai 
szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítására

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-192/22.824/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közötti pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási 
szerződés módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítására” című 
előterjesztést, s a megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

- Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város között a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás 1. pontja egy új, 
franciabekezdéssel egészül ki:
- „ iskolapszichológusi hálózat működtetése”

2. A megállapodás 4.2. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

„ 4.2 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a szakszolgálati feladatot ellátó 
intézmény részére a költségvetési törvényben a többcélú kistérségi társulásokat ezen a 
jogcímen megillető kiegészítő normatíva figyelembe vételével a Társulási Tanács által 
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megállapított összeget biztosítja.”

A megállapodás 4.3. pontját a felek hatályon kívül helyezik.

A Közgyűlés  felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy a 
határozat végrehajtásához szüksége intézkedéseket megtegye, a melléklet egységes 
szerkezetbe foglalt feladat-ellátási megállapodásokat aláírja.

Határidő: az 1.pont vonatkozásában a pályázati kiírástól 
függően, 2011. szeptember 1.

a 2. pont vonatkozásában 2011. szeptember 11.
Felelős: Dr. Kriza Ákos elnök

A 20. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyására

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-193/22.825/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása

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

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

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal

2. pont vonatkozásában 2011. június 30.

A 21. napirend tárgya: Javaslat a Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött 
Társulási (Együttműködési) Megállapodás 
megszüntetésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, 
„A” és „B” alternatívát. Módosító indítvány nem került benyújtásra. 

Kéri, hogy először szavazzanak az előterjesztés szerinti „A” alternatíváról, melyben a 
közgyűlés részletfizetést  engedélyez Nyékládháza Város Önkormányzata részére az 
elvégzett gyámhivatali feladatok ellátása után fennálló 2.016.408.- Ft díjtartozás 
megfizetésére.

A közgyűlés 4 igen, 16 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett   (nem szavazott: 3 fő) 
határozati javaslat „A” alternatíváját  elutasította.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti „B” 
alternatíváról, melyben a közgyűlés a Nyékládháza Város Önkormányzata részére  
elvégzett gyámhivatali feladatok ellátásáért fennálló díjtartozás megfizetését egy 
összegben kéri.

A közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 5 
tartózkodás mellett   (nem szavazott: 3 fő) 
határozati javaslat „B” alternatíváját  elfogadta és 
meghozta a

V-194/22.826/2011. sz. határozatot

Tárgy: Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetése és Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Nyékládháza 
Város Önkormányzatával kötött Társulási (Együttműködési) Megállapodás 
megszüntetésére és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyékládháza Város Önkormányzata és 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. évben a gyámhivatali 
társulás létrehozására létrejött „Társulási (Együttműködési) Megállapodás” 
megszüntetéséhez 2011. június 30. napjával hozzájárul a 2. melléklet szerint.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Gyámügyi Osztály
Határidő: 2011. június 30.

2.) A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetésének aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Gyámügyi Osztály
Határidő: 2011. június 30.

3.) A Közgyűlés Nyékládháza Város Önkormányzata részére az elvégzett 
gyámhivatali feladatok ellátása után fennálló 2.016.408.- Ft díjtartozás 
megfizetésére részletfizetést nem engedélyez. A díjtartozást Nyékládháza Város 
Önkormányzatának egy összegben kell megfizetnie Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  költségvetési elszámolási számlájára 2011. július 15. napjáig.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 15.

4.) A Közgyűlés  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítását jóváhagyja azzal, hogy az alapító okirat 8. pont 
„Illetékességi területe” szövegrészből a „külön megállapodás alapján –
Nyékládháza közigazgatási területe” szövegrészt törli az  5. melléklet szerint.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

5.) 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
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A 22. napirend tárgya: Javaslat a MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
díjazásának megállapítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük, melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
A Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság  2011. június 9-én tartott ülésén  az 
ügyvezető díjazását bruttó 350.000.- Ft/hó összegben javasolta megállapítani,  2011. 
július 1. napjától 2012. június  30. napjáig.
Kéri, hogy szavazzanak határozati javaslat elfogadásáról.

A közgyűlés 16 igen, 10 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) Szabó 
Dezső, a MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója díjazását bruttó 350.000.- Ft/hó 
összegben állapította meg 2011. július 1. 
napjától 2012. június 30. napjáig és meghozta a 

V-195/22.827/2011. sz. határozatot

Tárgy: MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának 
megállapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának megállapítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Dezső, a MITISZK Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója díjazását 2011. július 1-től 2012. június 30-ig tartó 
időtartamra bruttó 350.000.- Ft/hó, azaz Háromszázötvenezer forint/hó 
összegben állapítja meg.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.

A 23. napirend tárgya: Javaslat a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki 
tartalmának módosítására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, 
melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 3 fő) meghozta 
a 

V-196/22.828/2011. sz. határozatot

Tárgy: Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése 
című kiemelt projekt műszaki tartalom módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki 
tartalom módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki 
tartalmának a módosítását az alábbiak szerint.

- Diósgyőri Vár rendezvényhelyszín fejlesztése
Belső vár fejlesztési program:
- Nyugati szárny: alagsori, korábban bortároló helyiségek rekonstrukciója, 
lefedése,
- Keleti szárny: alagsori helyiségek és kápolna helyreállítása
- Északi szárny: lovagterem és alagsori helyiségei helyreállítása
- Déli szárny: helyiségeinek rekonstrukciója
- Várudvar: lépcsőzetek és az udvar megújítása
- Lovagi Tornák Tere kialakítása
- A Lovagi Tornák Tere előtti tér kialakítása – Vásártér,
- Lillafüredi tanösvény fejlesztése – tematikus függőkert kialakítása,
ezért módosítja a III-74/31.451/2009. számú határozatának 1. pontját, melyben 
döntött a diósgyőri vár, Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési kiemelt 
projekt tartalmáról.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési 
és 

Rendezési Osztály
Határidő: azonnal
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2.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2. fordulóban beadott projekt adatai alapján a 
projekt összes elszámolható költsége 2.472.373.314 Ft, amelyből 1.999.340.000 Ft 
a támogatás, 473.033.314 Ft az önrész, ezért módosítja a III-74/310.451/2009. 
számú határozatának 2. pontját; a pályázat 587 M Ft összegű pályázati önrésze 
473.033.314 Ft összegű  pályázati önrészre változik.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési 
és Rendezési Osztály 

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

- 10 perc technikai szünet -

A 24. napirend tárgya: Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezésére és 
országzászló kihelyezésére

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-197/22.829/2011. sz. határozatot

Tárgy: Köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezése és országzászló kihelyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat köztéri 
képzőművészeti alkotás áthelyezésére és országzászló kihelyezésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az országzászló 
korábbi helyén 2011. augusztus 20-án avasson Miskolc város a nemzeti 
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összetartozás jegyében új országzászlót a korábbi építmény reprodukciójaként; a 
műalkotáshoz méltó környezet kialakításával egyidejűleg.

2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Kerényi Jenő (1908 – 1975) Munkácsy díjas, 
Kossuth-díjas szobrászművész Géniusz című szobra a kijelölt új helyszínen kerüljön 
felállításra, a műalkotáshoz méltó környezet kialakítása után.
3.) A Közgyűlés támogatja, hogy az országzászló emlékmű, valamint a Géniusz 
című szobor  áthelyezése, új helyszínen történő felállítása kapcsán felmerülő 
pénzügyi fedezet adományokból kerüljön biztosításra.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: 

Polgármesteri Kabinet -  az indítványozó, a  Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus, az alkotó, valamint a Géniusz c. mű 
esetében az alkotó jogutódjának értesítése, 

Kerényi Jenő (1908 – 1975)  Munkácsy díjas, Kossuth-díjas 
szobrászművész Géniusz c. szobrának elbontásához 

szükséges dokumentumok beszerzése, a műalkotás 
elbontásának lebonyolítása,

a Géniusz c. szobor új helyszínen történő felállításával 
összefüggő eljárás lefolytatása,

az országzászló emlékmű felállításával összefüggő eljárás 
lebonyolítása
Határidő: 2011. augusztus 15.
Végrehajtásban közreműködik:

Hatósági Főosztály – az országzászló emlékmű kihelyezésével, 
valamint a Géniusz cszobor új helyszínen történő 
felállításával összefüggő építéshatósági eljárás 

lefolytatása
Gazdálkodási Főosztály – az emlékművek megőrzése, 

fenntartása, védelme, folyamatos karbantartása; az 
ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Városgazda Kft. - Géniusz c. szobrának elbontása, új 
helyszínen történő felállítása kapcsán felmerülő 
technikai feltételek biztosítása
Határidő: 2011. július 31.

A 25. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának 
tudomásulvételére és az Alapító Okiratának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, 
melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
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A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-198/22.830/2011. sz. határozatot

Tárgy: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
lemondásának tudomásulvétele és az Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának 
tudomásulvételére és az Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Kun Attila az ügyvezetői 
tisztségről 2011. május 31. napjával történő lemondását tudomásul veszi, egyben 
felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, ill. 2011. május 31.

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

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

„IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS

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

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

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

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

3. A IX. fejezet 5. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:
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"5. A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el, a következők szerint:

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

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

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

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

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

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

"8. Az ügyvezető önállóan, egy személyben jogosult a társaság képviseletére."

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

"9. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles 
cégaláírási nyilatkozatának megfelelően."

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

"10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Szabó Brigitta 
ügyvezető gyakorolja.”

9. A IX. fejezet 11. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"11. Az ügyvezető díjazását az Alapító állapítja meg."

Az alapító okirat XIII. fejezete  az alábbiak szerint módosul:

"XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

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

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

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

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

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

3.) Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik.

4.) A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 16.

A 26. napirend tárgya: Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
bölcsődei férőhelyeinek csökkentésére

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

A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-199/22.831/2011. sz. határozatot

Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei kapacitásának 
a csökkentése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei férőhelyeinek a csökkentésére” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat bölcsődei férőhelyeinek a számát 2011. július 1. napjától 540 
férőhelyben állapítja meg.

2.)  A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat működési engedélyének módosításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Igazgatója
Határidő: azonnal, illetve 2011. július 1.

A 27. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat 2011. II. félévi munkatervének 
megállapítására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük, melyhez módosító indítványt Földesi Norbert képviselő úr nyújtott be. 
Szavazásra teszi fel Földesi Norbert módosító indítványát.

A közgyűlés 1 igen, 18 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) a 
módosító indítványt elutasította.

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

A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-200/22.832/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. II. félévi munkaterve

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
2011. II. félévi munkatervének megállapítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. II. félévi 
munkatervét elfogadja.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat  2011. II. 
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félévi elfogadott  munkatervében meghatározott időpontoktól eltérhet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A 28. napirend tárgya: Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak 
rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi 
végrehajtásáról

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

A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 12 fő) 
meghozta a 

V-201/22.833/2011. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak 
rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló Miskolc város 
közúti és gyalogos hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi 
végrehajtásáról” készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város közúti és gyalogos 
hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A 29. napirend tárgya: Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és 
magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
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tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-202/22.834/2011. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek 
tűzoltósági területének felülvizsgálatáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Miskolc város területén lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról” című  
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város területén lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli a tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező magas, 
Dorottya u. 1.sz. alatti lakóépületnél a szükséges útterv elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Határidő: 2011. december 31.

3.) A Közgyűlés a tűzoltóság által elkészített részjelentés alapján elrendeli a 
tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező középmagas lakóépületeknél 
a tűzoltósági felvonulási terület biztosítása érdekében megoldási javaslatok 
elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
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Határidő: 2011. november 30.

4.) A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli a tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező 
középmagas lakóépületeknél a tűzoltósági felvonulási  terület biztosítására 
fakivágások elvégzését, közúti jelzések kihelyezését, tűzcsapok területének 
jelölését a részjelentés alapján.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Határidő: 2011. november 30.

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósággal kössön „Megállapodást” a tűzoltósági 
felvonulási területek  biztosítását akadályozó növényzet, fák önköltségen 
végzendő gallyazására, kivágására.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Határidő: 2011. június 30.

6.) A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli  a középmagas lakóépületeknél a tűzoltósági felvonulási 
terület biztosítására tett javaslat alapján új várakozó helyek és szilárd 
burkolattal ellátott felvonulási területek kiviteli teveinek elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 
Határidő: 2012. január 31.

7.)  A Közgyűlés elrendeli úttervek alapján  intézkedési terv elkészítését a szükséges 
pénzügyi ütemezésről. Az intézkedési terv szerinti forrás biztosításáról a 
Közgyűlés az éves költségvetési rendeletében dönt.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály
Miskolci Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság 
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Határidő: 2012. április

A 30. napirend tárgya: Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az 
önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről

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

A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-203/22.835/2011. sz. határozatot

Tárgy: Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat 
2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a város 
környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről” készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezeti állapotáról, illetve az 
Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés elrendeli, hogy a város környezeti állapotáról a lakosságot széles 
körben - a lehetséges eszközök igénybevételével - tájékoztatni kell.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A 31. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. 
félévi működéséről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról 
kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, 
melyhez módosító indítvány nem került benyújtásra. 
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A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-204/22.836/2011. sz. határozatot

Tárgy: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi 
működéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása 2011. I. félévi működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és azt 
tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

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

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű víztisztítási 
technológia  kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B pályázatban a megnövekedett 
önerő biztosításához, a BM EU Önerő 
Alapra történő pályázat benyújtása 
tárgyban

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-205/22.864/2011. sz. határozatot

Tárgy: „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának 
súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B című pályázatban a 
megnövekedett önerő biztosításához a BM EU Önerő Alapra történő 
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pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B 
pályázatban a megnövekedett önerő biztosításához, a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat benyújtása című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata „Miskolc város KEOP 
Ivóvízminőség javító beru házása saját forrásának kiegészítésére” c. pályázatot 
nyújt be a BM EU Önerő Alapra.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. október 1.

2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az alábbi forrásösszetételben kerüljön 
benyújtásra a BM EU Önerő Alapra a pályázat:

A megvalósítandó KEOP beruházás teljes összege: 2 818 866 488 Ft. A saját erő 
összege: 502 482 684 Ft, amelyből a saját erő 60%-ára az alábbiak szerint nyerhető 
támogatás:

Megnevezés Saját forrás megoszlása Saját forrás 
összesen

BM Önerő Alapból 
elnyerhető saját 

forrás kiegészítésére
(60%)

Fennmaradó 
biztosítandó saját 

erő
(40%)

összesen

Miskolc város KEOP 
Ivóvízminőség javító 
beruházása saját 
forrásának 
kiegészítésére

301 489 610 200 993 074 502 482 684

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011.október 1.

A 15/2011. BM rendelet 4. §.-a (2) bek. cc) és cd) pontja alapján a tervezett 
fejlesztés pénzügyi ütemezése, és azok forrásainak összetétele:
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A KEOP beruházási költségeinek megoszlása évek és forrásösszetétel szerint:

Évek Beruházási 
költség (Ft)

KEOP támogatás (Ft)
(82,1743%)

Önerő (Ft)
(17,8257%)

Összesen (Ft)
(KEOP+önerő)

2011    805 738 000    662 109 561   143 628 439 805 738 000
2012 2 005 578 000 1 648 069 682   357 508 318 2 005 578 000
2013        7 550 488        6 204 561       1 345 927 7550488

Összes 
beruházás
i költség

2 818 866 488 2 316 383 804 502 482 684 2 818 866 488

3.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat be nyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem részesül 
támogatásban, akkor a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása 
korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Mis kolc-Tapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat keretében megvalósuló beruházás 
megvalósításához szükséges önerő teljes összegét, 502 482 684 Ft-ot a jelenlegi üze

meltető, MIVÍZ Kft. biztosítsa - a pályázat hiánypótlásához megkötött 
finanszírozási előszerző dés, ill. annak módosítása szerint - a használati jogért 
fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és a 
pályázati dokumentációt aláírja.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. október 1.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű víztisztítási 
technológia  kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B pályázatban a Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett 
önerő igazolásához tárgyban
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazniuk. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról.

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-206/22.864-1/2011. sz. határozatot

Tárgy: „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási 
technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B című pályázatban a Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő igazolása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B 
pályázatban a Támogatási szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő 
igazolásához című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságá nak javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-
Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerőt. Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 15/2011.  (IV. 22.) BM rendelet alapján, a beruházás 
megnövekedett saját forrásának kiegészítésére pályázatot nyújt be 301 489 610 Ft 

támogatás elnyerésére. 

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy, a BM EU Önerő Alapból elnyert támogatás 
esetén a fennmaradó biztosítandó saját erő: 200 993 074 Ft, amelyet a jelenlegi 
üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosít - a pályázat hiánypótlásához megkötött 
finanszírozási előszerződés, ill. annak módosítása szerint- a használati jogért fizetett 
díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.

2.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat be nyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem részesül 
támogatásban, akkor a „Mis kolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat keretében megvaló suló beruházás 
megvalósításához szükséges önerő teljes összegét, 502 482 684 Ft-ot a jelenlegi 

üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosítsa - a pályázat hiánypótlásához megkötött 
finanszírozási elő szerződés, ill. annak módosítása szerint - a használati jogért 
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fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a 
szükséges önerő biztosítására a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai 
korszerűsítése tárgyában

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-207/22.865/2011. sz. határozatot

Tárgy: Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása a Miskolctapolcai 
Barlangfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására, és a szükséges önerő biztosítására a Miskolctapolcai Barlangfürdő 
energetikai korszerűsítése tárgyában” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában az 
alábbiak szerint:
a. A pályázat megvalósítási helyszíne: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1.
b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 46294/1
c. A projekt megnevezése: Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai 
korszerűsítése
d. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/B
e. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 96 080 000 Ft
f. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési 
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költsége (elszámolható költség): 96 080 000 Ft
g. Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 14 412 000 Ft saját 
forrás

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési 
és 

Rendezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap,
illetve 2011. július 15.

2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (14 
412 000 Ft) a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésének 
időpontja, 

illetve a pályázat elnyerésének időpontja

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázat benyújtására és a 
szükséges önerő biztosítására a Diósgyőri 
Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő 
energetikai korszerűsítése tárgyában

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) 
meghozta a 

V-208/22.866/2011. sz. határozatot

Tárgy: Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Diósgyőri Vár 
fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására, és a szükséges önerő biztosítására a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri 
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Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diósgyőri 
Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában az 
alábbiak szerint:

a. A pályázat megvalósítási helyszínei: 3534 Miskolc, Vár u. 24.
3534 Miskolc, Haller Gy. u. 1.

b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 32827/1; 
32819/1; 32819/3 
c. A projekt megnevezése: Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő 
energetikai korszerűsítése
d.. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/B
e. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 122 380 000 Ft
f.A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költsége (elszámolható költség): 122 380 000 Ft
g. Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 18 357 000 Ft saját 
forrás

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 

Városfejlesztési és Rendezési 
Osztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 nap,

illetve 2011. július 15.

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (18 357 
000 Ft) a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésének 
időpontja,

illetve a pályázat elnyerésének 
időpontja

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat pályázatok benyújtására az ÉMOP 
3.2.1/2011-E kódszámú, „Település 
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rekonstrukció árvíz sújtotta településeken " 
című felhívásra

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról 
kell szavazniuk. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról,  figyelemmel a  1. pontot 
érintő pontosításra.

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-209/22.867/2011. sz. határozat

Tárgy: Pályázatok benyújtása a „Település rekonstrukció árvíz sújtotta 
településeken” című felhívásra és a szükséges  önerő biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázatok benyújtására az 
ÉMOP 3.1.2/E-11 kódszámú, Település rekonstrukció árvíz sújtotta településeken” 
című  felhívásra”  tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÉMOP 
3.1.2/E-11 kódszámú, Település rekonstrukció árvíz sújtotta településeken” című 
felhívásra az alábbi létesítmények fejlesztésére vonatkozóan:

- Kokilla utca burkolat felújítás
- Hajnal utca burkolat felújítás
- Blaha Lujza utca burkolat felújítás
- Szinva patak mederrendezés (Tokaji Ferenc utca-Szinva patak híd)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai 
Osztály
Határidő: 2011. június 30.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a pályázatok 
megvalósításához az alábbi táblázat szerint szükséges saját erő összegét, mely az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének „Pályázatok Önrésze” költségvetési 
soron rendelkezésre áll. 

ezer forintban
Intézmény Önerő Támogatá

s 
Összesen Megjegyzés

Kokilla utca burkolat felújítás 2200 41 800 44 000

maximum 95%
támogatási arány 

maximum 
150 millió forint

Hajnal utcaburkolat felújítás 2300 43 700 46 000
maximum 95%

támogatási arány 

maximum 
150 millió forint

Blaha Lujza utca burkolat felújítás 1150 21850 23 000
Szinva patak mederrendezés (Tokaji 
Ferenc utca Szinva patak híd)

1500 28500 30 000
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Projektben megjelenő egyéb 
költségek (tájékoztatás 
könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés)

250 4750 5000

Összesen: 7 400 140 600 148 000

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai 
Osztály
Határidő: 2011. június 30.

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 
megvalósításához szükséges dokumentumok, kötelezettségvállalások aláírására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai 
Osztály
Határidő: 2011. június 30.

A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a "Városi és elővárosi kötött pályás 
közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése 
Miskolcon és térségében" című KÖZOP-
5.5.0-09-2010-0026 azonosítási számú 
projekt műszaki tartalmának kiegészítésére

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) 
meghozta a 

V-210/22.868/2011. sz. határozatot

Tárgy: „Városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek 
fejlesztése Miskolcon és térségében” című  projekt műszaki 
tartalmának kiegészítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Városi és 
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elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és 
térségében” című KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosítási számú projekt műszaki 
tartalmának kiegészítésére vonatkozó sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a „Városi és elővárosi kötött 
pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” 
című KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosítási számú projekt - a határozat 
mellékletét képező dokumentumba foglalt - műszaki tartalmának kiegészítésével és 
utasítja a polgármestert, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során a tartalmi követelményeket ennek 
megfelelően határozza meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester Kabinet
Közreműködik: főépítész

MVK Zrt.
Határidő: azonnal

A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázati felhívásra 
benyújtott pályázatok saját forrásának 
biztosítására

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-211/22.869/2011. sz. határozatot

Tárgy: Saját forrás biztosítása az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” cím pályázati felhívásra 
benyújtott pályázatokhoz
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. 
pályázati felhívásra benyújtott pályázatok saját forrásának biztosítására” című 
sürgősségi indítványt és a következő  határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KEOP-2011-4.9.0 
azonosító számú pályázati felhívásra, konstrukcióra az alábbi pályázatok kerültek 
benyújtásra:


A pályázatot 
benyújtó intézmény

A pályázat megnevezése /
 A projekt címe

A megvalósítás helyszínének
benyújtó intézmény  A projekt címe Címe Helyrajzi 

száma
Avasi Gimnázium Az Avasi Gimnáziumban 

megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztés

3524 Miskolc 
Klapka Gy. utca 
2.

13051

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium

A Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztés

3529  Miskolc 
Ifjúság utca 16-
20.

40023/2

Szentpáli István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátó 
Szakközépiskola és 
Szakiskola

A Szentpáli István Kereskedelmi 
és Vendéglátó Szakközépiskola 
és Szakiskolában megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztés

3532 Miskolc, 
Herman Ottó u. 
2.

22.113/29

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a pályázatot benyújtó intézmények 
igazgatói
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011.június 16.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén, a pályázatokban foglalt 
szakmai tartalom megvalósításához szükséges saját forrás összege az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe beépítésre és a költségvetésében
elkülönítésre kerül.
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A projekt
forrásösszetétele

Az Avasi 
Gimnáziumban 

megvalósuló 
épületenergetikai 

fejlesztés

A Szemere 
Bertalan 

Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégiumban 
megvalósuló 

épületenergetikai 
fejlesztés

A Szentpáli István 
Kereskedelmi és 

Vendéglátó 
Szakközépiskola 
és Szakiskolában 

megvalósuló 
épületenergetikai 

fejlesztés
I. Saját forrás 32.247.437 41.113.847 35. 682.009
I/1. A támogatást igénylő 
hozzájárulása 32.247.437 41.113.847 35.682.009

I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0 0
I/3. Bankhitel 0 0 0
I/4. Egyéb, saját forrást 
kiegészítő támogatás 0 0 0

II. Egyéb támogatás 0 0 0
III. A támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 182.735.473 232.978.464 202.198.051

A tervezett beruházás teljes 
beruházási költsége 214.982.910 274.092.311 237.880.060

A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési 
költsége (elszámolható 
költsége)

214.982.910 274.092.311 237.880.060

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés felhatalmazza az intézmények igazgatóit, 
hogy a pályázat pozitív elbírálásához és a projekt megvalósításához szükséges 
intézkedéseket valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye, a 
dokumentumokat  aláírja.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a pályázatot benyújtó intézmények 
igazgatói
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a projekt befejezéséig folyamatosan

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Avasi Református 
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Egyházközséggel, az Önmegvalósítás 
Egyesülettel és a Martin-ház Református 
Szociális Szolgáltatóházzal Feladatellátási 
Szerződés megkötésére

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-212/22.871/2011. sz. határozatot

Tárgy: Feladatellátási megállapodások megkötése az Avasi Református 
Egyházközséggel, az Önmegvalósítás Egyesülettel és a Martin-ház 
Református Szociális Szolgáltatóházzal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat az Avasi 
Református Egyházközséggel, az Önmegvalósítás Egyesülettel és a Martin-ház 
Református Szociális Szolgáltatóházzal Feladatellátási Megállapodás megkötésére” 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Avasi 
Református Egyházközség közötti „Megállapodás”-t közművelődési 
feladatellátásra jóváhagyja. (1. sz. melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés az Önkormányzat és az Önmegvalósítás Egyesület közötti
"Feladatellátási Szerződés”- t szociális feladatellátásra jóváhagyja. (2. sz. 
melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal
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3.)  A Közgyűlés az Önkormányzat és a  Martin-ház Református Szociális 
Szolgáltatóház közötti "Feladatellátási Szerződés"-t szociális 
feladatellátásra jóváhagyja. (3. sz. melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4.)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.-3. számú melléklet szerinti 
megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály, Kulturális Osztály
Határidő: 2011. július 1.

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat tanácsnok megválasztására

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-213/22.874/2011. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokának megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat tanácsnok 
megválasztására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 16. napjától

Soós Attila Urat
koordinációs tanácsnokká választja.

Felelős: jegyző
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Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

A 12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
hulladékgazdálkodási rendszerének 
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció 
keretén belül (KEOP 1.1.1/B/10-11.)

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

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 11 fő) 
meghozta a 

V-214/22.876/2011. sz. határozatot

Tárgy: Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése 
pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/B/10-11) történő részvétellel” 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium 
gesztor önkormányzata a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék- kezelési 
rendszer továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatra a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez pályázatot nyújt be.

2.) A Közgyűlés jelen határozatával igazolja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező, a megvalósíthatósági 
tanulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett a Társulást alkotó önkormányzatok által képviselt 

lakosságszám arányában vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármesteri biztos
Végrehajtást felügyelő 
főosztály:

Gazdálkodási Főosztály
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Határidő: 2011. június 30. – pályázat benyújtása 

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Konzorciumban részes 
tagönkormányzatként kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárdhulladék 
begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.) Kormány rendelet 1.§ (3) a) és d) ) 
vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázatra 
vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére a Konzorcium által a 
pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban részes tagönkormányzat 
továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP 1.1.1 pályázatban 

foglalt célok (kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén vállalt kötelezettségek) 
teljesítésére a pályázat megvalósulása esetén.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármesteri biztos
Végrehajtást felügyelő 
főosztály:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő: közbeszerzési eljárás megindításától 

A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Kós Káros Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására

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

A közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott: 10 fő) 
meghozta a 

V-215/22.878/2011. sz. határozatot

Tárgy: Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 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 Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola (3527 
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Miskolc, Latabár E. u. 1.) intézményvezetői beosztására 2011. november 1-jétől 
2016. július 31-ig terjedő határozott időre.

2.) Az új intézményvezető megbízásáig az intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.

3.) A Közgyűlés 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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezzel a napirendek szavazásának végére értek, 
köszöni a képviselők munkáját. A következő közgyűlés időpontja - az elfogadott II. 
félévi munkaterv szerint 2011. szeptember 8.
Kellemes pihenést kíván a nyári szünetre. Az ülést bezárja 23 00 órakor.

k. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza 
Ákos

jegyző polgármester
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