
Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése

VIII-22.050-8/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. július 28-án
10.00 órai kezdettel, a Városháza dísztermében tartott rendkívüli 
ülésről.

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, 
Eperjesi Erika, Fedor Vilmos, Földesi Norbert, Giákné Bobály 
Judit, Dr. Gonda Géza, Jakab Péter, Dr. Kiss János, Kovács 
Józsefné, Dr. Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, 
Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Pakusza Zoltán, Seresné Horváth 
Zsuzsanna, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szabó Sándor, 
Szegedi Márton, Dr. Tompa Sándor, Dr. Zsiga Marcell

Távol maradt: Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi Katalin, Katona Ferenc, Dr. 
Nehéz Károly, Varga Gergő

Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester

Meghívottak: Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft., Fábián István 
MIVÍZ Kft., Molnár Attila AVE Miskolc Kft., Orosz Gábor 
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., Dr. Tóth László 
MISEK Kft.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli közgyűlésen 
megjelent vendégeket, az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, képviselőtársait. 
Külön köszönti a kisebbségi önkormányzatok elnökeit.

Bejelenti, hogy a testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 24 fő, így a 
közgyűlés határozatképes, amit megnyit.
Tanácskozási joggal rendkívüli ülésen jelen van Pfliegler Péter alpolgármester úr.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az SZMSZ 14. §-a alapján 9 fő képviselő írásbeli 
indítványára rendkívüli ülést hívott össze, melyhez Dr. Simon Gábor önkormányzati 
képviselő, koordinációs tanácsnok az SZMSZ szerint írásbeli előterjesztést nyújtott 
be.
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Tájékoztatja tisztelt képviselőtársait, hogy az SZMSZ. vonatkozó rendelkezése 
szerint:

A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli ülés 
tartására irányuló indítvány vonatkozott. Sürgősségi indítvány benyújtásának, 
napirenden kívüli felszólalásnak helye nincs.
A rendkívüli ülés napirendjeként javasolta az MSZP-frakciójának 9 önkormányzati 
képviselője: 
a „Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. munkavállalói bérkompenzációjának 
elrendelésére „ című előterjesztés megvitatását.

A közgyűlés a júniusi üléséről készült jegyzőkönyvből felolvassa, hogy:
„.. jelenleg azon dolgozik a MISEK új menedzsmentje a 2 tanácsnokkal együtt, hogy 
megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a dolgozóknak a kompenzációt ki tudják 
fizetni. Az idén erre sort kívánnak keríteni, ennek azonban feltétele a pénzügyi alap.”

Véleménye szerint az egy érdekes kérdés, hogy miért nem volt meg hosszú időn 
keresztül ennek a bérkompenzációnak a pénzügyi alapja. Az új menedzsment 
munkájának elkezdéséig havonta 50 millió forinttal nőtt a MISEK Kft. 
adósságállománya, annak ellenére, hogy emlékei szerint már 2006 óta több szakértő-
garnitúrát cserélt a MISEK vezetése a szocialista önkormányzat jóvoltából. Tehát ezt 
a pénzügyi alapot kellett megteremteni.
Jelen pillanatban, amit szintén elmondott az előző közgyűlésen, és a Semmelweis-
Napon is a MISEK dolgozói előtt, hogy 2-3 hónapja 0 forinttal nő havonta ez az 
adósságállomány. Tehát most lehet megteremteni azt a pénzügyi alapot, amelyből 
visszamenőleg január 1-jéig ki lehet fizetni a dolgozóknak ezt a bérkompenzációt, ami 
jogszerint is jár nekik. 
Megjegyzi, hogy nem érti, hogy mit keresnek ma itt, miért kezdeményez az MSZP 
közgyűlést. Nem érti, hogy miért kell a város pénzét is idejét költeni arra, hogy egy 
újabb közgyűlést tartsanak, amikor minden megy a maga útján.
Amit megígért, ahhoz tartani fogja magát, ami jár a dolgozóknak, azt meg is fogják 
kapni. Ehhez nincs szükség az MSZP-frakciójára sem.

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

A közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott:7 fő) a javasolt 
napirendet nem fogadta el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a közgyűlés munkáját, a rendkívüli ülést 
bezárja 10 óra 11 perckor.

k.m.f.
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Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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