
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
 

 

I-2175-4/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének 2012.  február  23.  napján,  9.00  órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal konferencia termébe (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.  

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, Eperjesi Erika, Fedor 
Vilmos, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Dr. Gonda Géza, Jakab Péter, 
Katona Ferenc, Dr. Kiss János, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Molnár 
Péter, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Pakusza Zoltán, Seresné Horváth Zsuzsanna, 
Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szabó Sándor, Szegedi Márton, Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő, Dr. 
Zsiga Marcell

Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgámester

Meghívottak: Pálffy Kinga  Miskolc Holding Zrt. elnök-vezérigazgató, Szélyes Domokos MIK Zrt. 
vezérigazgató, Kókai Ernő MVK Zrt. vezérigazgató, Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezető  igazgató,  Üszögh  Lajos MIVIZ  Kft.  ügyvezető  igazgató,  Nyíri  László  MIHŐ  Kft. 
ügyvezető  igazgató,  Molnár  Attila  AVE  Miskolc  kft.  ügyveztő  igazgató,   Perecsenyi  Attila 
Városgazda  Nonprofit  Kft.  és  Régió  Park  Miskolc  ügyvezető  igazgató,  Orosz  Gábor  MIKOM 
Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgató,    Lengyel  Katalin  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  ügyvezető 
igazgató, Dr. Szabó Brigitta Miskolc Városi Sportiskola kft. ügyvezető igazgató, Szocio-Produkt 
Kft. Halász Rózsa ügyvezető igazgató.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlésen megjelent vendégeket, az elektronikus és 
az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait. 
Külön köszönti a tanácskozási joggal jelenlévő kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 
Bejelenti,  hogy  a  testület  29  tagja  közül  a  jelenléti  ív  lezárásáig  mindenki  megjelent,  így  a 
Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Mielőtt megkezdenék az érdemi munkát elmondja, hogy nemcsak 
az országgyűlés éves munkarendjében van kitüntetett helyen az aktuális költségvetésről szóló vita 
és szavazás. Számukra, akik Miskolc város közgyűlésében foglalnak helyet, ugyanilyen ünnepi 
pillanat az, amikor a szűkebb pátriájuk mindennapi életét igencsak befolyásoló városi költségvetést 
vitatják meg. 

Most csak néhány, a végrehajtást, és a megvalósulást igencsak befolyásoló emberi tényezőt, 
szubjektív szempontot emel ki.
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Az országos méretű, az úgynevezett nagyrendszereket átalakító munka során nem engedhetik meg, 
hogy itt Miskolcon, városi közalkalmazottak, például pedagógusok bizonytalanságban végezzék 
felelősségteljes munkájukat.  Ezért a közoktatási rendszerben most folyó és várható átalakítási 
munkát minél szakszerűbben, humánusabban, minél empatikusabban kell végrehajtani.

Az oktatási kerekasztal segítségével végzett egyeztető munka, az új alpolgármester kinevezése is 
mind mind a városvezetés ilyen értelmű, megkülönböztetett figyelmét jelzi.

Számukra minden ember, minden szakember fontos. Nem engedhetik meg, hogy bárki ennek az 
ellenkezőjét érezze.  Nem érezheti fölöslegesnek, magára hagyatottnak magát, sem a pedagógus 
valamelyik városi iskolában, sem az a szakember, aki vezető beosztásban dolgozik a város cégeinél 
vagy az ezeket összefogó Holdingban. 

Az utóbbi időszakban már számokkal, adatokkal, tényekkel lehet bizonyítani,  hogy a Miskolc 
Holdingban és a tagvállalatoknál több 100  millióval kevesebbet költöttek, mint a 2010 előtti 
években. A számok tehát magukért beszélnek.

 

Mint már említette, a mai napon döntést hoznak Miskolc 3. alpolgármesteréről is. Ez a döntés 
átszervezi az alpolgármesteri feladatköröket, és a döntésüket követően egy nagy hatáskörrel bíró, 
alpolgármesteri posztot hoznak létre, melyre a jelölt Kiss Gábor.
Az új alpolgármester feladata az lesz, hogy az oktatás, a kultúra, és a helyi gazdaság erősítésén 
keresztül, a közmunka-program és a pályázatok maximális kihasználásával beváltsa azokat a 
reményeinket, hogy Miskolc is felzárkózhat a magyar városok versenyébe.
Kiss Gábortól azt várják, hogy Miskolcon szervezze meg a kultúra, az oktatás, a szociális 
ellátórendszer és a Start-munka XXI. századi, sikeres rendszerét.
Hasonló munkát vár el, mint más vezetőtársaitól. Olyan eredményeket vár el tőle, mint azoktól, 
akik a Holdingot sikeresen, és alázattal irányítják például úgy, hogy 800 millió forint mínuszban 
lévő céget tettek gazdaságossá egyetlen év alatt. A Holdingban rátermett és erős vezetők 
irányítanak, akik karrierjüket tették fel arra, hogy rendbeszedik azt a romhalmazt, amit 
megörököltek. Nap mint nap hozzák az eredményeket, és teszik rendbe azt, amit a szocialisták 
elrontottak.
Büszke arra, hogy ilyen képességű vezetőtársak veszik körül, hogy velük együtt irányíthatja  a 
várost. Kiss Gábortól is hasonló, magas színvonalon végzett munkát vár el, és arra kéri a 
jelenlévőket, támogassák szavazataikkal megválasztását.
 
Tényekkel, adatokkal lehet tehát bizonyítani, hogy nemcsak a város, hanem a Holding is 
fenntartható fejlődési pályára állt 2010 után: ez a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy a Holding 
jelenlegi vezetése igenis jó munkát végzett, amit el kell ismerniük és meg kell becsülniük.

Köszönet mond ezért az emberfeletti munkáért minden miskolci nevében.

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri  a  Közgyűlést,  hogy  először  a  sürgősségi  előterjesztések 
napirendre tűzéséről döntsön. 

A következő sürgősségi előterjesztések kerültek benyújtásra:
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1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  közösségi  közlekedési  szolgáltatások  
alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.22.)  
önkormányzati rendelet módosítására és a 2012.  
évre  vonatkozó  Közszolgáltatási  Szerződés  
tervadatainak jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendjére tűzéséről:

 
A Közgyűlés 23 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a  nyílt ülés napirendjére felvette.

2. sürgősségi napirend tárgya: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit  
Kft. 2012-évre tervezett önkormányzati tulajdonú 
sportingatlanok  létesítményfejlesztésére  
vonatkozó pályázatához, önerő biztosítás céljából
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről:
 

A Közgyűlés 26  igen 0  nem szavazattal  2 tartózkodás mellett 
a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette.
 
 

3. sürgősségi napirendet  –  melynek  tárgya:  Javaslat a Miskolc  Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 12801 helyrajzi számú ingatlan (Kiskőbánya) 
telekalakításához kapcsolódó  tulajdonviszonyok rendezése tárgyában hozott XII-
316/23.691/2011-es számú határozat módosítására  -Dr. Kriza Ákos polgármester,  mint 
előterjesztő visszavonja.
 

4.sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a miskolci pontgyűjtő kártya bevezetésére
 
                     Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 

 
A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 5. tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt     ülés   napirendjére felvette.
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5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kulturális gazdasági társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására és 
alapító okiratainak módosítására

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
A közgyűlés 21 igen 0 nem szavazattal 7 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére  felvette.

 

 

6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására 

         Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
 

A közgyűlés 24  igen 0 nem szavazattal  3 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  1  fő)a sürgősségi indítványt a zárt  ülés 
napirendjére felvette.

 

 

7. sürgősségi napirend  tárgya: Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
megválasztására 

Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
 

A közgyűlés 27 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére felvette.
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8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Agrokltúra Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításának jóváhagyására 

Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:
 
 

A közgyűlés 27 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette.

 

9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  alpolgármester megválasztására
          Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
 

A közgyűlés 18 igen 5 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére  felvette.

 

 
10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat alpolgármester illetményének és 

költségátalányának megállapítására 

            Előterjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 

 
A közgyűlés 16 igen 3 nem szavazattal  9 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére  felvette.
 

 

11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése új 
koordinációs tanácsnokának megválasztására 

            Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:
 

A közgyűlés 28 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt  ülés napirendjére  felvette.
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12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Területfejlesztési Konzultációs Fórumba tag 
delegálására

            Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:
 

 
A közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette.
 
 

 

13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan 
használatjogának átruházásával kapcsolatos döntés 
módosítására.

             Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
A közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére  felvette.

 

 Dr. Kriza Ákos polgármester:  A következőkben az MSZP frakció képviselője,  Földesi Norbert 
képviselő  úr  sürgősséggel  benyújtott  javaslatának  napirendre  tűzéséről  kell  döntenünk.  Az 
előterjesztés jogi problémákat vet fel, amit jegyző úr mond el.

 

Dr.  Csiszár  Miklós  jegyző: Elmondja,  hogy  több  aggály  is  felvetődik  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban. A jelentős jogi aggály az, hogy az eredeti példányon az aláírások eredeiek-e?  Ennek 
alátámasztására  szakértő  véleményét  is   kikérte,  mely  alapján  megállapítható  hogy  az  eredeti 
példányon az aláírások – elég nagy valószínűséggel   - egy számítógépes utómunka eredményei. Ez 
alapján javasolja megfontolni az előterjesztés napirendre vételét, illetve megállja helyét egy büntető 
feljelentés is az ügyben.  

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kovács képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván előterjeszteni.

Dr. Kovács László: A jegyző úr által elmondottak miatt 10 perc szünetet kér.

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: 10 perc szünetet rendel el 9:30-kor.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A jogi bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze, így annak 
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befejeztéig meghosszabbítja a szünetet.

- szünet után - 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri Kiss János képviselő urat, hogy  tájékoztassa a testületet a 
Jogi Bizottság állásfoglalásáról.

Dr. Kiss János:  A bizottság rendkívüli ülésén megvitatta az benyújtott sürgősségi előterjesztést. 
Jegyző úr az általa említett szakértői véleményről részletes tájékoztatást tartott, annak tartalmát a 
bizottság tagjai megismerték.  A bizottság megtárgyalta az anyagot és 4:2 arányban úgy döntött, 
hogy  ilyen  formában  nem  alkalmas  arra,  hogy  a  Közgyűlés  döntsön  arról,  hogy  felveszi-e 
napirendjére. 

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

14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Holding Zrt-t érintő hírek 
tisztázására és a felelősség megállapítására

Előterjesztő: Földesi Norbert (MSZP frakció)

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak  az előterjesztés napirendre tűzéséről:

 
A közgyűlés 9 igen 19 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére nem vette fel.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja  Közgyűlést a II. féléves munkatervétől való eltérésről.
 
 
1) Javaslat a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint 

megváltásának szabályairól szóló 29/2005-ös (VII.7.) rendelet hatályon kívül helyezésére 
és új rendelet megalkotására.

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy a hatályos rendelet alkalmazása során szerzett 
szakmai tapasztalatok, indokolttá teszik a rendelet felülvizsgálatát. 

 
Az új önkormányzati rendelettervezet előkészítésével egy időben a kormányrendelet felülvizsgálata 
is elkezdődött, jelenleg szakmai véleményezés alatt áll. Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet módosítása várhatóan 2012. I. 
félévben lép hatályba. Az önkormányzat a  saját parkoló-rendeletének felülvizsgálatát ennek a 
magasabb szintű jogszabálynak megfelelően végzi majd el.
 

 
2) Miskolc városi villamos vasút fejlesztése”  nagyprojekt utas-tájékoztatási és 

forgalomirányítási, valamint a „Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi 
közlekedésének infrastrukturális fejlesztése”  projekt utas-tájékoztatási rendszerének 
megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárására.
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Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Elmondja,  hogy a   Zöld Nyíl és Okos Pont projektek egyedi 
eljárásrendjei alapján nem szükséges a Közgyűlésnek tárgyalnia az előterjesztést.

 

3)  A 19/1994. (V.3.) számú a város nevének használatáról, és az 1/1990-es számú (XII.20.) 
a város címerének használatáról szóló rendeletek módosítása

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Ezzel  kapcsolatban  elmondja,  hogy az önkormányzatok 2012. 
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. 
A törvény  2012. április 15-én lép hatályba, mely ismételten indokolttá tenné a rendeletek 
módosítását, ezért az előterjesztések tárgyalása a februári ülésen nem indokolt. 

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Első  ügyrendi  javaslata,  hogy  a  Közgyűlés  zárt  üléssel,  -a 
meghívóban  zárt  ülésre  javasolt,  valamint  a  most  zárt  ülésre  napirendre  vett  sürgősségi 
előterjesztések megtárgyalásával - kezdje munkáját.

 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról:

 
A  Közgyűlés  25  igen  1  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  az  ügyrendi  javaslatot 
elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Második  ügyrendi  javaslata,  hogy a  meghívóban  szereplő  26. 
napirendi pontot: „Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 
ÁSZ ellenőrzéséről” a mai napon a nyílt ülésen elsőként tárgyalja meg a közgyűlés.

Kéri szavazzanak  az ügyrendi javaslatról:
 

 A Közgyűlés 20 igen 1 nem szavazattal 5 tartózkodás 
mellett az ügyrendi javaslatot elfogadta.

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Harmadik ügyrendi javaslata,  hogy hogy a meghívóban szereplő 1-
es, 2-es, valamint a 9-es napirendi pontokat, a város 2012-es költségvetésével kapcsolatos 
előterjesztéseit összevontan tárgyalja meg a közgyűlés.

Az érintett napirendi pontok:
 

1.) Javaslat a 3/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (korrekciós javaslat)     
és  a

2.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint

 9.) Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
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fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2013-2015. évekre
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az  ügyrendi javaslatról.  
 

A közgyűlés 16 igen 10  nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett  az ügyrendi javaslatot elfogadta.

 
Dr. Kriza Ákos polgármester:  Következő ügyrendi  javaslata,  hogy a szavazásnál  a kilencedik 
napirend: „Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő  fizetési  kötelezettségei  várható  összegének  megállapítására  a  2013-2015.  évekre”  című 
előterjesztés  vonatkozásában  elsőként  döntsön  a  Közgyűlés.  Indoklásul  elmondja,  hogy  az 
Államháztartási törvény 29.§ (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak évente legkésőbb 
a  költségvetési  rendelet  elfogadásáig  határozatban  kell  megállapítani  a  Stabilitási  tv.  45.§  (1) 
bekezdés  a)  pontja  felhatalmazása  alapján  kiadott  kormányrendeletben  meghatározottak  szerinti 
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról

 
A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett  az ügyrendi javaslatot elfogadta.

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ötödik ügyrendi javaslata, hogy a Szilárdhulladék-gazdálkodással 
kapcsolatos három előterjesztés megtárgyalására összevontan, a hetedik napirend után kerüljön sor.
 
Az érintett napirendek a következők: 

Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 56/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására   
és a
Javaslat a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató személyének 
kiválasztására, az 56/2011. sz. önkormányzati rendelet  végrehajtására        

valamint a 
Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési 
koncepció-módosításának elfogadására 

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 

A közgyűlés19 igen 6  nem szavazattal 1  tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hatodik ügyrendi javaslata, hogy az MVK Zrt. meghívó szerinti 10. 
és 25. előterjesztéseit együttesen tárgyalja meg a Közgyűlés.

9



 
Az érintett napirendek:
10.) Javaslat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez 

kapcsolódó 2012. évi tőkeemelésre,
és a 

25:) Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
előrehaladásáról szóló 2011. augusztus – 2012. február időszakra vonatkozó 
beszámoló elfogadására

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. is.  
 

 
A  közgyűlés 16  igen 10  nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem  szavazott  2  fő)  az 
ügyrendi javaslatot elfogadta.

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Hetedik  ügyrendi javaslata, hogy a Miskolci  Galéria  pályázataival 
kapcsolatos, és a meghívóban 12. és 13. napirendi pontként szereplő előterjesztéseket szintén 
együttesen tárgyalja meg Közgyűlés.

Kéri, szavazzanak az  ügyrendi javaslatról:

 
A Közgyűlés 19 igen 7  nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nyolcadik ügyrendi javaslata, hogy a  meghívó szerinti,

14.) Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

 és a

15.)  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között létrejött 
egészségügyi közfeladat-átadási szerződés meghosszabbítására
 

című napirendi pontokat is összevontan tárgyalja meg a Képviselő testület. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.
 

A közgyűlés 16  igen 10  nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő)  az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kilencedik ügyrendi javaslata, hogy  a  meghívó szerinti :
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16.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft.-vel és a Robert Bosch Power Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai csoport 
indítására és férőhely biztosítására a Katowice úti Sport Tagóvodában   

és a 
17.) Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola helyiségeinek és 

ingó vagyontárgyainak bérbeadására Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a német iskola 
működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása  

című  napirendi pontokat is együttesen tárgyalja meg a Közgyűlés.
 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 

 
A közgyűlés 17 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Tizedik ügyrendi javaslata, hogy a nyílt ülésre felvett - és az 
alpolgármester választásával, valamint illetményének megállapításával kapcsolatos - 9. és 10. 
napirendi pontokat is összevontan tárgyalja a Közgyűlés.
 
Kéri, szavazzanak az  ügyrendi javaslatról.  

 
A közgyűlés 21 igen 5  nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett ( nem szavazott 1. fő) az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

 
 
Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Tizenegyedik ügyrendi javaslata, hogy azok a sürgősségi 
előterjesztések, melyeket máshol még nem tárgyaltak, a nyílt ülés meghívó szerinti napirendjei után 
kerüljenek megtárgyalásra.
 
Kéri szavazzanak az  ügyrendi javaslatról is. 
 

 
A közgyűlés 21 igen  6 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot 
elfogadta.

 Dr. Kriza Ákos polgármestere: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az ülés napirendjére 
vonatkozóan?
 
Dr. Mokrai Mihály: Ügyrendi javaslata, hogy egy listát osszanak ki a megszavazott új napirendi 
pontokról, mert a sok szavazás között már nem tudja mit fog tárgyalni a testület, mi következik mi 
után? Kéri ezt átláthatóvá tenni.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Hangsúlyozza,  hogy  ha  szavazás  közben  figyelt  volna 
képviselőtársa, akkor nem tenne fel ilyen kérdést. 
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Pakusza Zoltán: Ügyrendi javaslata, hogy Polgármester Úr tájékoztassa a testületet a  Holdinggal 
kapcsolatban felmerült jutalmazási ügyben.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Megvonja  képviselő  úrtól  a  szót,  mert  nem  a  napirenddel 
kapcsolatos az ügyrendije. 

Varga Gergő: Ügyrendi javaslata:  Polgármester Úr engedje a képviselőket hozzászólni.

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Átmenetileg felfüggeszti a Közgyűlést az SZMSZ   31§ (3) mivel 
az éhségmenet résztvevői zavarják a Közgyűlés munkáját. Hangsúlyozza, hogy a Közgyűlés nem 
politikai performance.

- felfüggesztés  után -
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak a  napirendi javaslat elfogadásáról, figyelembe 
véve az ügyrendi javaslatok kapcsán hozott döntéseket, valamint a napirendre tűzött sürgősségi 
előterjesztéseket is. 
 

A  közgyűlés 15  igen 6  nem szavazattal 0  tartózkodás mellett (nem 
szavazott  7  fő)  az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint 
állapította meg, figyelembe véve a napirendre felvett sürgősségi 
előterjesztéseket és az elfogadott ügyrendi javaslatokat is.

1.) Javaslat  a  3/2011.  (III.  16.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  (korrekciós 
javaslat)

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2.) Javaslat  az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3.) Javaslat  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4.) Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. 
(XII.6.) és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek Miskolc város területén történő végrehajtásáról szóló 41/2008. 
(XII.22.) önkormányzati rendeletek módosítására
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Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5.) Javaslat  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Építési  Szabályzatáról  szóló  többször 
módosított 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

6.) Javaslat  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatnak  a  játszótéri 
dohányzásnak tilalmáról  szóló  15/2011.  (IV.20.)  önkormányzati  rendelet 
hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7.) Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sportfeladatairól szóló 3/2008. 
(III.12.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

8.)   Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

9.)       Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő  fizetési  kötelezettségei  várható  összegének  megállapítására  a  2013-2015. 
évekre

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10.) Javaslat  a  „Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekthez  kapcsolódó 
2012. évi tőkeemelésre

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11.) Javaslat  a  „Fűtőmű-Science  Múzeum  és  Művészeti  Központ”  című  projekthez 
kapcsolódó monitoring szakértői megbízási szerződés megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

12.) Javaslat  a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  Társadalmi  Megújulás 
Operatív  Program  3.2.3/A-11/1,  „Építő  közösségek”  -  A)  közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő 
új tanulási formák szolgálatában   3. ütem c. pályázati konstrukció támogatására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13.) Javaslat a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív  Program 1.2.2-11/1  „Múzeumok és  levéltárak iskolabarát  fejlesztése  és 
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oktatási-képzési  szerepének  infrastrukturális  erősítése”  című  pályázatának 
támogatására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

14.) Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház  Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

15.)    Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi  Központ és  Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit  Kft.   között 
létrejött egészségügyi közfeladatátadási szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

16.) Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Robert  Bosch Energy  and 
Body Systems Kft.-vel és a Robert Bosch Power Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai 
csoport indítására és férőhely biztosítására a Katowice úti Sport Tagóvodában

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

17.) Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola helyiségeinek 
és  ingó  vagyontárgyainak  bérbeadására  Magyarországi  Németek  Általános 
Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a 
német iskola működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

18.)  Javaslat  a  Miskolci  Családsegítő  Központ  infrastrukturális  fejlesztése  ÉMOP – 
4.2.1./A -11 című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

19.) Javaslat  Miskolc  város  területén  áthaladó  országos  közutak  egyes  szakaszainak 
önkormányzati tulajdonba történő átvételére a villamos projekt megvalósításához 
kapcsolódóan

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20.)    Javaslat a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató személyének 
kiválasztására

      Előterjesztő:  Pfliegler Péter alpolgármester

21.)   Javaslat  Miskolc  Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási  rendszer-
üzemeltetési koncepció-módosításának elfogadására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester
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22.) Javaslat  nevelési-oktatási  intézmények  intézményvezetői  álláshelyeire  történő 

pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

23.)    Javaslat a 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. május 06-i rendkívüli időjárás 
miatt  önkormányzati  utakban  keletkezett  károk  helyreállítása  megnevezésű  vis 
maior  támogatással  megvalósított  projekt  le  nem  hívott  maradványösszegéről 
történő lemondásáról

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

24.) Javaslat a Pálos Gyógyszertár Bt. által működtetett Miskolc, Palota u. 17. sz. alatt 
lévő Hámori gyógyszertár bérleti díj csökkentésére

Előterjesztő: Dr. Kovács László önkormányzati képviselő

25.) Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 
szóló 2011. augusztus – 2012. február időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

26.) Tájékoztató  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  pénzügyi  helyzetének 
ÁSZ ellenőrzéséről

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

ZÁRT ÜLÉS

27.)    Javaslat  a  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola   intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

28.) Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok:

1) Javaslat  a  közösségi  közlekedési  szolgáltatások  alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011. 
(XII.22.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  és  a  2012.  évre  vonatkozó 
Közszolgáltatási Szerződés tervadatainak jóváhagyására

2) Az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  2012-évre  tervezett  önkormányzati 
tulajdonú sportingatlanok létesítményfejlesztésére  vonatkozó  pályázatához,  önerő biztosítás 
céljából

4) Javaslat a miskolci pontgyűjtő kártya bevezetésére
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5) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális gazdasági társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak  módosítására

6) Javaslat   a  Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 
(ZÁRT ÜLÉS)

7) Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének 
megválasztására (ZÁRT ÜLÉS)

8) Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításának jóváhagyására 

9) Javaslat alpolgármester megválasztására

10) Javaslat alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítására

11) Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  új koordinációs  tanácsnokának 
megválasztására

12) Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba tag 
delegálására

13) Javaslat  a  Bornemissza  u.  13.  sz.  alatti  ingatlna  használat  jogának  átruházásával  
kapcsolatos döntés módosítására

 Dr. Kriza Ákos polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést. 
Az  előző  városvezetéshez  2010  elejétől  érkeztek  segítségkérő  levelek.  Ezekből  a  levelekből 
kiderült, hogy 2005-2006-tól kezdtek el a fészekrakók beköltözni a lakótelepekre, és azóta zavarják 
az ott élők nyugalmát. Akkor válaszul leírták, hogy nekik 2008-ban jutott tudomásukra, az, hogy a 
Fészekrakó program keretében tucatszám költöztek be családok az avasi lakótelepre, és leírták azt 
is, hogy a lakásokba való bejutás nem tartozik az önkormányzat és a polgármester hatáskörébe.
A mostani vezetés meg tudja oldani a lakásokba való bejutást. 
2011. január végétől ellenőrzik azokat a családokat - köztük fészekrakókat - akik valami miatt már a 
hatóság látókörébe kerültek. Éppen ezekben a percekben kezdődött egy újabb, átfogó ellenőrzés az 
Avason. 
A hatósági osztály, a Közterület-felügyelet és a rendőrség hetente végez ellenőrzéseket. Vagyis a 
folyamatos  ellenőrzésekre,  szigorú  helyszíni  intézkedésekre  illetve  a  szabálysértési  eljárások 
gyorsított lefolytatására helyezik a hangsúlyt. 
Ez meg is hozta az eredményét, hiszen a folyamatos ellenőrzések hatására 2011. március végétől- 
2012. január 5-ig összesen 60 üres lakást tartanak nyilván a közterület-felügyelők, akik ezeket a 
lakásokat minden héten vissza is ellenőrzik. A közterület-felügyelet járőrei a hét minden napján 
ellenőrzik a lakókat - a nagyobb átfogó ellenőrzések, mint a mai is - minden héten megismétlődnek. 
2011. januárjától csaknem 3 ezer (összesen 2717) ellenőrzést hajtottak végre a közterület-
felügyelők és a mezőőrök. Ebből 624 feljelentés született. Ezek közül 325 esetben 
lakcímbejelentés elmulasztása miatt, és 380 esetben csendháborítás miatt tettek feljelentést a 
közterület-felügyelők. 

Beszámolók  szerint  a  lakosság  örül  az  ellenőrzésnek.  Többen  elmondták  az  Avason  is,  hogy 
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érezhetően javult  a  helyzet  az egy évvel  ezelőttihez  képest.  Számukra az  a  legfontosabb,  hogy 
Miskolcot  újra  élhető,  biztonságos  várossá  tegyék,  és  visszaadják  lakóinak  úgy,  ahogy 
megszerették.
 
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A testület az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően, a 
meghívóban szereplő, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések tárgyalásával folytatja munkáját, 
ennek megfelelően zárt ülést rendele el.
Megkéri  a  vendégeket,  a  sajtó  képviselőit,  hogy –  Jegyző  Úr,  Aljegyző  úr,    a  Polgármesteri  
Kabinet        vezetője, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetője, osztályvezetője,  az Emberi Erőforrás – 
Menedzsment  Munkacsoport  vezetője  és  referense,  valamint  a  Humán  Főosztály            
főosztályvezetője  és  Kulturális  osztályvezetője,  valamint  a  Jegyzői Kabinet munkatársai és a 
technikai személyzet kivételével hagyják el az üléstermet.

- Zárt ülés után - 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a  Közgyűlés a 
meghívó szerinti 26. napirend tárgyalásával folytatja munkáját.

26. napirend tárgya: „Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pénzügyi helyzetének ÁSZ 
ellenőrzéséről”

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Állami Számvevőszék 2011. végén, a honlapján tette közzé az 
egyes megyei jogú városok pénzügyi helyzetéről szóló dokumentumokat. Ezek alapján tudhatták 
meg, hogy az egyes városok számára az adósságszint változása szerint a 2007-től 2010-ig tartó 
időszak, miképpen jellemezhető.
Miskolc város gazdasági helyzetének szempontjából ez a három esztendő egyenlő volt a pénzügyi 
vészkorszakkal.  Az adósságnövekedés tekintetében, annak dinamikáját vizsgálva, Miskolc 
Magyarország leggyorsabban eladósodott településévé vált, a szocialista városvezetés utolsó három 
évében Miskolc majd' megháromszorozta adósságállományát, az Állami Számvevőszék adatai 
szerint 10,9 milliárd forintról, 32 milliárd forintra növelte azt.

Az ÁSZ jelentés tárgyalása azért kell megelőzze 2012-ben költségvetésükről szóló vitát, mert a 
jelenlegi városvezetés elkötelezett abban, hogy Miskolc közvéleménye megtudja az Állami 
Számvevőszék által néhány héttel ezelőtt megfogalmazott pénzügyi, gazdaságpolitikai 
következtetéseket. A leírt keserű tanulságokat figyelembe veszik az új költségvetés elfogadásakor.

Az Állami Számvevőszék elvárásainak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve 
Intézkedési terv készült, melyet megküldött  az ÁSZ elnökének, a végrehajtásban érintettek pedig a 
Közgyűlés ülését követően kapják meg.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kérdezi az anyag készítőit kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
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Farkasné  Hadházi  Ildikó  főosztályvezető:  szóbeli  kiegészítőjében  elmondja,  hogy  az 
államháztartási hiány mértéke elérte a 4,2%-ot. A kialakult helyzet feltárásárára az ÁSZ országos 
vizsgálatot végzett,  amely kiterjed minden megyei jogú városra. A vizsgálat döntően a 2007. és 
2010. éveket érintette, néhány kérdében 2011. évre is kiterjedt. A vizsgálat elsősorban arra irányult, 
hogy  az  önkormányzatok  hogyan  tudták  biztosítani  a  vizsgált  időszakban  a  tartós  pénzügyi 
egyensúlyt,  valamint  az  önkormányzatok  mennyire  hasznosították  egy  korábbi  ÁSZ  vizsgálat 
ajánlásait. 
Az ÁSZ jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetetét összegezve a következő megállapításokat 
tette:  az  önkormányzat  működési  kockázatát  a  2009-2010.  évben  növelte  a  nettó  működési 
jövedelem és a jelentős lejárt szállítói tartozás. A működési bevételek nem biztosították a működési 
kiadások és az adósságszolgálat finanszírozását, a likviditást a növekvő mértékű folyószámla és 
rulirozó  hitel  igénybevétele  tette  lehetővé.  Az  önkormányzat   a  bevételt  csökkentő  központi 
intézkedések hatását nem tudta ellensúlyozni kiadás csökkentő és bevétel növelő intézkedésekkel. 
A  közüzemi  szolgáltatások  ellátásában  a  gazdasági  társaságok  szerepe  meghatározó  volt.  A 
pénzügyi kockázatot növelte a gazdasági társaságok eladósodása is. 
Az  ÁSZ jelentés  szól  arról  is,  hogy az  ellenőrzést  követően  2011.  évben  az  önkormányzat  a 
pénzügyi helyzet stabilizálása és az önkormányzat működőképességének hosszú távú fenntartása 
érdekében  kiadás  csökkentő  és  bevétel  növelő  intézekedéseket  tett.  Felülvizsgálták  az 
önkormányzat  feladatvállalásait,  takarékossági  intézkedéseket  vezettek be.  A bevételek  növelése 
érdekében több intézkedés történt, valamint zárolás intézkedésre is sor került. 
Elkészült az intézkedési terv, mely megküldésre került az ÁSZ részére. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését. 

Bizottsági vélemények:

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

elfogadását.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Megnyitja  a  napirend  vitáját,  hozzászólásra  jelentkezett 
képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók: 

Soós Attila: A közgyűlési előterjesztéssel meg van elégedve, mert közérthető, hasznos és részletes. 
Ez az anyag elmagyarázza, hogy 4-5 év alatt hogyan lehetett 11 milliárdról 32 milliárdra növelni a 
város  pénzintézeti  kötelezettségét,  valamint  a  mérlegen  kívüli  tételeket.  „Az  önkormányzat 
kötelezettségvállalásaira közgyűlés döntése alapján került sor, azonban az előterjesztésekben nem 
mutatták  be  a  visszafizetés  forrásait,  valamint  a  kamat  és  a  devizaalapú kötelezettséget  érintő 
árfolyamkockázatot.” Ez nagy terhet jelent a városnak és a Holdingnak. Évekig nem volt a Holding 
veszteséges,  de  aztán  bejelentették  2009-ben,  hogy  mégis  szükség  van  750  millió 
veszteségrendezésre. Kiemeli az anyag azt is, hogy 2009-től folyamatosan negatív volt a működési 
jövedelem. Nem jogosak a kritikák, hogy feladatok kiszervezése és tisztogatás történik azoktól, 
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akik az előző időben 667 fővel csökkentették az intézményhálózat és a Hivatal létszámát, valamint 
ennek ellenére  bonyolultabb bürokráciát  sikerült  összehozni.  Felvetették  tavaly,  hogy csak  úgy 
tudnak prúdensek lenni a pénzintézetek felé, ha jelzálog fedezetet biztosítanak mellé. Azt írja az 
anyag,  hogy  2  milliárd  forint  értékben  alapítottak  jelzálogjogot  a  forgalomképes,  illetve 
korlátozottan  forgalomképes  ingatlanokra  az  előző  városvezetők.  Ehhez  képest  nem  érti  a 
képviselő  úr  a  kritikát.  2009-2010  években  az  önkormányzat  működési  kockázatát  növelte  a 
negatív  működési  jövedelem  a  jelentős  lejárt  szállítói  tartozás  állomány  miatt.  A  működési 
bevételek  nem  biztosították  a  működési  kiadások  és  az  adósságszolgálat  finanszírozását.  A 
likviditás biztosítása egyre növekvő folyószámla és rulírozó hitel igénybevételével történt. Továbbá 
a  GT-k  eladósodása  is  növelte  a  pénzügyi  kockázatot.  El  kellene  gondolkodni  azon,  hogy mi 
vezethetett oda, hogy ez a helyzet kialakult. A vizsgált időszakban az Önkormányzat felhalmozási 
költségvetése pénzügyi hiányt mutat, melynek forrásait kötvény kibocsátásával és hitelfelvétellel 
biztosították. A nettó működési jövedelem negatív értéke a finanszírozási kockázatot növelte. Sok 
ilyen kijelentés van a jelentésben. 
Azon dolgoznak az elmúlt másfél évben, hogy megtalálják minden egyes fejlesztési feladathoz a 
forrást  úgy,  hogy a város közben élhető maradjon és fejlődjön is.  Ezért  sem érti  a kritikákat  a 
képviselő úr. 

Seresné Horváth Zsuzsanna: A jelentés újdonságot nem tartalmazott. Azt emelné ki, hogy milyen 
kondícióban  vették  át  a  várost.  32  milliárdos  adósságállománnyal,  vállalt  kötelezettségekkel, 
kifizetetlen szállítói tartozásokkal. Hiteltelennek érzi ezért a kritikákat. 

 

Dr.  Nánási-Kocsis  Norbert:   Képviselő  úr  szerint  a  szocialisták  sosem tudtak  gazdálkodni.  A 
Holding  sosem működött  úgy,  ahogy  elvárható  lett  volna.  Sosem volt  rendben  a  folyófizetési 
mérleg.  A fejlesztésekre nem voltak meg a források. A tervezett  saját  források nem igazolják a 
tervezett beruházások megvalósulását. Miskolc város pénzügyi kötelezettsége 2006 évről 2010 évre 
10 milliárd forintról 32 ezer millió forintra nőtt. Hitelből lett kigazdálkodva, kifizetve. Nem igazolja 
a  visszafizetést  a  pénzügyi  terv.  Szállítói  tartozások,  készfizető  kezesség,  jelzálog  ingatlanokra, 
munkahelyek teremtése nélkül.  

 

Dr.  Kiss  János:  A jelentés  visszaigazolja  az  állításokat.  Tragikus  ami  az  anyagban  meg  van 
fogalmazva. 

 

Dr.  Mokrai  Mihály:  Döntést  hoztak,  miszerint  Miskolcnak  fejlődni  kell.  Az  Európa  Uniós 
fejlesztési forrásokat úgy tudták megszerezni, hogyha önrészt vállaltak. 20 milliós adósságra 100 
milliárd Európai Uniós forrást hoztak ebbe a városba. Ezt valahonnan biztosítani kellett. Nem érti 
képviselő úr, hogy melyik fejlesztésük volt értelmetlen, hiszen most ezeket tovább folytatják. „ A 
folyóköltségvetés egyenlege 2007-ben 1,3 milliárd, 2008-ban 0,7 milliárd működési forrástöbbletet 
eredményezett.”  2008-ban jött a gazdasági válság, ami még most is tart. A számokkal nem kíván 
vitatkozni, de a mostani városvezetés most csak azokat a számokat olvassa fel, ami az ő érvelésüket 
támasztja alá. Nem érti képviselő úr, hogy miért nem mondják meg, hogy konkrétan mi az, amire 
nem volt szükség. Az adósságversenyben Miskolc 5.,  6. a sorban. Az Európai Uniós pályázatokhoz 
hitelből  tudták  megoldani  a  forrásokat.  Az  ÁSZ  szerint  félévenként  bele  kellene  látniuk  a 
gazdálkodásba,  de  nem látnak  bele,  mert  mindig  leveszik  a  szocialista  javaslatot  e  tárgyban  a 
napirendi pontok közül. Örül a képviselő úr az ÁSZ jelentésnek, mert az is látszik, hogy mennyit 
fejlődött a város. Amit örökölt a következő városvezetés, az egy élhető várost, amiben van adósság, 
amit  vissza  kell  fizetni,  ahol  hatalmas  volt  a  vagyonnövekedés.  Az  igaz,  hogy intézményeket 
szüntettek  meg  és  vontak  össze.  Sosem szólaltak  fel  ez  ellen,  ha  ez  ésszerű  volt.  A felelőtlen 
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lépéseket viszont nem tudja támogatni a szocialista frakció.  Akkor tudnák ezeket támogatni,  ha 
látnának hozzá egy gazdasági tervet. A kötelező feladatok ellátása meg van határozva törvényben, 
hogy  milyen  intézményeket  kötelező  létrehozni,  amit  az  Önkormányzatnak  kötelessége 
végrehajtani. Képviselő úr szerint nem csak a negatívumokat kellene hangsúlyozni.
 

Dr. Tompa Sándor: A gazdaság is és a város is, amikor fejlesztéseket indít el, a saját forrásaiból és 
hitel lehetőségekből indítja el. Nem hallotta eddig, hogy ez értelmetlen lett volna, sőt azt látja, hogy 
ezeket szeretné a mostani városvezetés folytatni. Miskolc lakásait panelprogramban részesítették. 
Ezt  sikeresnek  értékeli  képviselő  úr,  ami  nem  köthető  egyik  kormányzathoz  sem,  gazdasági 
tapasztalatok támasztják alá. A Zöld nyíllal kapcsolatban is ez a véleménye. Azt javasolja, hogy 
mondjanak objektív, tárgyszerű ítéletet, miszerint sikeres programhoz vettek fel hiteleket, és hogy 
ezeket a programokat folytatni fogják.

 

Dr. Nehéz Károly: Nem kellett volna ilyen mértékben mélygarázsokat építeni, nem kellett volna a 
Science Múzeumot erőltetni, nem kellett volna a Kemény Dénes uszodát felépíteni. Nem biztos, 
hogy ilyen mértékben, és ilyen sorrendben kellett volna ezeket megvalósítani. 

A Science Múzeum helyett  olyan beruházás  kellett  volna,  ami  150-200 embernek munkahelyet 
teremtett volna. Az ÁSZ jelentésből kimaradt, hogy amíg a város adósságállománya nőtt, addig a 
Holdingban nem volt  válság,  2009-2010-ben 194 millió  béren kívüli  juttatást  vettek fel  a felső 
vezetők, a fizetéseik mellett. Az ÁSZ jelentés rávilágít arra, hogy pazarló, gazdálkodás történt. Nem 
lesz egyszerű feladat visszakormányozni a várost a fenntartható fejlődés útjára.

- Az ülést dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr vezeti -
 

Dr. Tompa Sándor:  Akkor kellett volna megbeszélni, hogy mit kellett volna akkor leállítani, fel 
kellett volna ezt a felelősséget vállalni. Holding tagvállalatainak vezetői jutalmairól akar beszélni 
képviselő  úr,  ami  nem kapcsolódik  az  ÁSZ jelentéshez.  Polgármester  Úr  felhívja  képviselő  úr 
figyelmét, hogy tartsa be a szabályokat.

- Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester úr vezeti - 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A szocialisták felvettek hiteleket, és sok felesleges dolgot csináltak 
belőle,  amiből  inkább  beruházásokat  kellett  volna  eszközölni.  Látszat  beruházások  történtek 
képviselő úr szerint. 

 

Dr.  Simon  Gábor:  Tárgyszerű  vitát  lehetne  tartani  a  múltról  és  a  jövőről.  Dr.  Nehéz  Károly 
hozzászólását és Dr. Tompa Sándor hozzászólását dicséri. Azt gondolja, hogy az uszoda jó ötlet 
volt, hiszen külön állami pénzforrásból valósult meg. Debrecen város gazdasági helyzetéről beszél 
képviselő úr, valamint az ahhoz kapcsolódó ÁSZ jelentésről.  

 

Bazin Géza :  A városvezetés és a FIDESZ-KDNP frakció decemberben képes füzetet adott ki, 
amelyben felsorolják,  hogy mennyi  pénzt  hoztak ide,  és milyen fejlesztéseket  kezdtek el.  Arról 
szeretne tájékoztatást kapni, hogy pontosan melyik fejlesztés volt, amit a mostani vezetés kezdett el, 
és melyik az, ami terheli a múltat ebből. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja képvselő úr figyelmét, hogy ez nem kapcsolódik az ÁSZ 
jelentéshez. 

Bazin  Géza:  Véleménye  szerint  úgy  állítják  be  a  Zöld  nyíl  programot,  mintha  a  mostani 
városvezetés kezdeményezte volna, és viszi végbe. Szeretné, hogyha hasonlóan bővülne Miskolc, és 
hasonló vagyonra tenne szert a mostani kormányzás után 2014-ben, és fel  tudnák sorolni,  hogy 
milyen fejlesztések történtek. 

 

Molnár Péter:  Az ÁSZ jelentéshez  tartozó  határozati  javaslatot  el  kell  fogadni.  A jelentés  a  
legjobban eladósodott városokat is mutatja, Pécs után a másodikak vagyunk. A szakképzésbe pénz 
áramlott be, de a felhasználásával nem ért egyet. Előbb kellett volna a várost képviselő úr szerint 
gazdaságilag  helyre  állítani,  és  utána  kellett  volna  csinosítgatni.  A Zöld  nyíllal  kapcsolatban 
konzultációt akartak folytatni, nem leállítani akarták. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felszólítja képviselő urat, hogy a tárgyra térjen vissza. 

Molnár Péter: Azt javasolja a miskolciaknak, hogy olvassák el az ÁSZ jelentést, mert hiteles képet 
ad. 

 

Soós Attila: Mokrai képviselő úr hozzászólására reagál, miszerint nem pontos számokat említett. 

 

Dr.  Tompa Sándor:  A panelprogram leállítását  említi.  A program munkahelyeket  hozott  létre, 
életben  tartott,  és  megrendeléseket  hozott  építőipari  cégeknek,  vállalkozásoknak.  A  válság 
legnagyobb vesztese az építőipar. Leállítottak Európa Uniós fejlesztéseket, helyi fejlesztéseket. Az 
építőiparnak nagy segítség lenne, ha lennének panelprogramos pályázatok. 

 

Dr. Mokrai Mihály: Nehéz képviselő úr hozzászólásához azt fűzi hozzá, hogy a pályázat kiírások 
nem úgy történtek, mint ahogy a fejlesztéseket indítani szerették volna. Az önkormányzati törvény 
szerint az Önkormányzatnak a kötelezően vállalt feladatokra mindenképp forrásokat kell biztosítani. 
Ha egy GT-ről lenne szó, akkor a profitra lehetne koncentrálni, viszont az Önkormányzat egy olyan 
cég,  ahol  az emberek igényeit  kell  kielégíteni  első sorban, ha marad pénz,  akkor lehet  mást  is 
csinálni. Az Önkormányzatnak feladata az ipartelepítés, az iparűzési adó bevételek növelése,  de 
nem ez az elsődleges feladat. 

Összesen 120 milliárd forint fejlesztés valósult meg. Az anyagban 30,9 milliárd szerepel, amiben 
nincs benne a Zöld nyíl programra fordított fejlesztési összeg. Képviselő úr felolvassa a Jegyző Úr 
és a Polgármester Úr feladatait az anyagból. 

 

Dr. Kiss János: Az ÁSZ jelentés lényege, hogy a pénzügyi fegyelem be nem tartása oda vezetett, 
hogy a város eladósodott. A hozzászólásokból kiderül, hogy nem volt más lehetőség a pályázatok 
lehetőségek kapcsán, mint hitelt felvenni, utána kiderült az is, hogy nem gondolták végig, hogy a 
hitelt miből fogják visszafizetni. 

 

Jakab Péter: A szocialisták és a mostani vezetés között képviselő úr nem lát különbséget. Tovább 
folytatják a hitel felvételekre, megszorításokra épülő politikát. Most 2012-ben közel annyi hitelt 
készül felvenni a Fidesz, mint a szocialisták éves átlagban. Az ÁSZ-nak ez képviselő úr szerint 
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tetszik, a miskolciak viszont nem. Az intézkedési tervben, amit a Fidesz dolgozott ki az áll, hogy „A 
konszolidációs  intézkedések  eredményeként  kimutatható  többletet  az  adósságszolgálat 
teljesítéséhez  kell  felhasználni.”.  Ezt  -  képviselő  úr  szerint  -  fel  lehetne  használni  munkahely-
teremtésre, oktatás színvonalának megőrzésére, közbiztonság javítására. Az ÁSZ jelentés tartalmi 
részével  egyet  ért,  de  az  intézkedési  terv  miatt  nem  tudják  támogatni  semmiképp  ezt  az 
előterjesztést. 

 

Dr. Mokrai Mihály: Idézi az ÁSZ jelentésből, hogy törvénytelenséget nem találtak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miután nincs több hozzászólás a vitát lezárja. Egy óra időtartamra 
ebédszüntet rendel el.

– Szünet után -

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az elfogadott ügyrendi javaslat szerint most a meghívó szerinti 
első, második és kilencedik  napirendi pont összevont tárgyalása következik. 

1. napirend tárgya: Javaslat a 3/2011-es önkormányzati rendelet 
módosítására (korrekciós javaslat )

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Elmondja, hogy a költségvetési gazdálkodás sajátossága, hogy az 
előirányzatok az év folyamán többször változnak. 
A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a költségvetési rendeletbe a változásokat 
be kell építeni, ezért a képviselő testületnek a rendeleteket meghatározott időszakonként 
módosítania kell. A közgyűlés az elmúlt évben a gazdálkodás I. féléves helyzetét tárgyaló ülésén 
majd a III. negyedéves tájékoztató tárgyalásakor, eddig 4 alkalommal módosította a költségvetési 
rendeletét. A jogszabályok azt is előírják, hogy az előirányzatokat a zárszámadás beterjesztése előtt, 
a december 31-előirányzat állapotnak megfelelően módosítani szükséges. 
A most tárgyalásra kerülő előterjesztés a költségvetést érintő IV. negyedévi változásokat 
tartalmazza.
Az előterjesztéshez módosító indítványt  nyújtott be, melyet képviselőtársai megkaptak  
 
2. napirendi tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó 
döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hangsúlyozza, hogy a 2012-es esztendő miskolci költségvetésének 
legfontosabb gazdaságpolitikai szándéka, továbbra is 1. helyen, a pénzügyi- gazdasági stabilitás 
fenntartása.  2.  törekvésük a költségvetés létrehozásakor a korrekt, feladatalapú költségvetési 
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tervezési metódus alkalmazása volt.  3.  mindezek eredményeképpen pedig azt remélik, hogy 
Miskolc egy új, racionális közgazdasági alapokon építkező várossá lehet.
A 2012-es költségvetésben tehát ezért törekedtek mindenekelőtt a pénzügyi egyensúly fenntartására. 
Bevételeik és kiadásaik egyensúlyban lesznek egymással. A korrekt, feladatalapú tervezési metódus 
a  értelmezésük szerint a következőket jelenti: soha, egyetlen egy városvezetés sem dolgozott annyi, 
a saját intézményhálózatunkból bekért információhalmazból, a városi költségvetés összeállításakor, 
mint a mostani. A rendelkezésre álló adatokból, információkból azután az intézményvezetőkkel, az 
alkalmazotti képviseletekkel közös, hatalmas munka révén határozódtak  meg a konkrét 
feladatokhoz rendelt költségvetési források. A feladatalapú tervezési metódusukat, mint folyamat 
meghatározást, az interaktív tervezési alapállást jellemzi.
Legnagyobb városi intézményhálózatuk, a közoktatás esetében ezt a valódi relevanciával bíró 
munkát az oktatási kerekasztalunk végezte, meggyőződése szerint regionális, de akár országos 
szinten is példaértékű módon. Köszönet érte, minden résztvevőnek!
Az új, racionális közgazdasági alapokon építkező városról szóló vízió a következőket jelenti: már a 
költségvetési koncepcióban, tavaly novemberben, meglehetősen formabontó, de mindenféleképpen 
számon kérhető módon megfogalmazták prioritásaikat.
Most a költségvetési adatsorból láthatják, hogy a miskolciak biztonságérzete, a város közbiztonsága 
számukra elsődleges érték.
A 2012-es költségvetés a közrendet szolgáló személyi állományfejlesztésre, a közbiztonságot 
szolgáló technikai eszközök beszerzésére, a közrendet, közbiztonságot programszerűen garantáló 
akciók megtartására az előző esztendőkhöz képest, a sokszorosát fordítja.  A regionális és 
városversenyben természetesen Miskolc is résztvevő. A versenyben pedig mindenki az élen akar 
járni. Ehhez kell pályázati és befektetői források, munkahelyteremtő és bevétel-növekedéssel járó 
fejlesztések elindítása, valamint költségcsökkentő programok és projektek indítása.
Miskolc végre nyugodtan gondolhat a jövőre. A 2012-es költségvetés alapjául szolgálhat a 
munkahelyteremtésnek, a biztonságnak és az élhető város megvalósításának. 
A költségvetés jóváhagyása a költségvetési rendelet megalkotásával történik.
Az előterjesztésben 3 határozati javaslat szerepel.
Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, mely kiküldésre került, valamint az 
előterjesztéshez több módosító indítvány is érkezett. 
 
9. napirendi tárgya: Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására 
a 2013-2015. évekre

 
Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: 2011. évben az Országgyűlés törvényt alkotott Magyarország 
gazdasági stabilitásáról. A törvény célja az államadósság korlátozása, melynek alakulásában az 
államháztartás részeként működő helyi önkormányzatoknak is szerepe van. A törvény olyan 
garanciális szabályokat rögzít, amelyek megakadályozzák az önkormányzatok eladósodását és 
szigorúan szabályozzák az önkormányzati adósság képződésének feltételeit. A Stabilitási törvény 
alapján az államháztartásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatoknak évente, a 
költségvetésük elfogadása előtt egyes, jogszabályokban meghatározott saját bevételeit, valamint az 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait és az ebből eredő fizetési kötelezettségeit a tárgyévet 
követő 3 évre vonatkozóan fel kell mérni, és erről a képviselőtestületnek határozatot kell hoznia. 
A beterjesztett anyag ezeknek az előírásoknak tesz eleget. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
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Kérdezi az anyag készítőit kíván-e szóbeli kiegészítőt tenni.

Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető:  A tárgyalandó három előterjesztésből a korrekcióhoz 
szeretne néhány gondoltatot fűzni. Év közben a költségvetés az eredeti előirányzattal indul és erre 
ahogy a módosulások történnek ráépítésre a bevételi és kiadási oldalt érintő tételek. Ez az utolsó 
korrekció, ezzel megvalósul a 2011. év végleges előirányzata. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri  az  előterjesztést  véleményező  bizottságok  álláspontjainak 
ismertetését. 

Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság  támogatta az előterjesztések elfogadását.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság a korrekciós rendeletet nem 

támogatta a bizottság, a többi  előterjesztés elfogadását támogatta. 
Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatta az előterjesztések elfogadását.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Megnyitja  a  napirend  vitáját,  hozzászólásra  jelentkezett 
képviselőtársainak ad szót.

A vitában hozzászólók: 

Dr. Simon Gábor:  Nem tetszését  fejezi  ki  a  napirendek összevonásával  kapcsolatban.  2011-es 
költségvetés  szerinte  katasztrofális  volt  az  elvonások  és  a  tervezett  hitelfelvétel  miatt.  2011. 
december 31-es állapotot látni az előterjesztésben, ami napról napra változik.  Ebben a hiány közel 
8 milliárd forint. A hitelfelvétellel kapcsolatban van kérdése képviselő úrnak, hogy lett-e felvéve, 
vagy sem. Miskolc 1,2 milliárd forint állami támogatásban részesült, amit Európai Uniós  források 
eléréséhez szükséges önrészként kapja. Most úgy látják, hogy ezt az összeget a város feléli. Az év 
közbeni  zárolással  kapcsolatban,  1,8  milliárd  forint  elvonása  most  ténnyé  válik.  Nem látszik  - 
képviselő úr - szerint, hogy a zárolás milyen problémákat okozott. A 2012-es év költségvetés az 
elindulás nevet kapta, de a kérdés az, hogy milyen irányba. A számok tekintetében nagy változások 
nem  tapasztalhatók.  A belső  struktúrában  látható  változás.  Azt  hallja  képviselő  úr,  hogy  az 
egyensúlyi úton akar elindulni a városvezetés, de azt tapasztalja, hogy 4 milliárdos hitelfelvétel 
történt,  és  a  közbeszerzés  sem sikerült.  Munkahely-teremtés  is  fontos  költségvetési  prioritás.  A 
városvezetés  ígérete  szerint,  az  önkormányzatban  helyben  működő  kis  és  középvállalkozások 
erősödését  támogató  programot  indítanak,  ami  nem  található  a  költségvetésben,  ehelyett  az 
iparűzési adójukat emelték meg. „Segíteni kell a családi gazdálkodások létrehozását, ami hosszú 
távon biztosítja az önfoglalkoztatást” ezt sem találta képviselő úr. Tematikus iparterületeket fognak 
létrehozni,  a  forrást  erre  nem  találta  a  költségvetésben.  Fejlesztésben  folytatódnak  a  már 
megkezdődött  beruházások,  és  új  ügyek  terve  is  látszik,  aminek  örülnek.  A  bevételnél  a 
miskolciaktól több adót terveznek beszedni, közel 500 millió forintot.  Meg kell  vizsgálni, hogy 
ennek mi lesz a következménye. A kiadásoknál nem látszik a béremelések kérdése, valamint nem 
megnyugtató hogy kevesebb állami támogatásban részesül Miskolc. Ezzel az elindulással nem ért 
egyet képviselő úr, ezért nem fogják támogatni ezt a költségvetést. 
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Szegedi  Márton:  A  napirendek  összevonásával  kapcsolatban  fejezi  ki  nem  tetszését.  A 
költségvetési  tervezet  -  képviselő  úr  szerint  -  nem  megfelelő.  A költségvetés  fő  összegének 
csökkenése komoly visszaesést jelent az élet valamennyi területén. A forráselvonás több milliárd  
forintos  nagyságrendű,  az  állam  által  átvállalt  feladatok  ellenére  is.  A Fideszes  városvezetés 
folytatja  a  város  eladósítását,  a  globális  pénztőke  profitjának  maximalizálását.  2002-től 
folyamatosan nő az adósságszolgálat. A hitelfelvétel és a fejlesztés aránya is nőtt. 

2012-ben az eredeti adósságszolgálat 2,6 milliárd forint lett volna, 1,5 milliárd tőketartozás, és 1,1 
milliárd kamat. Az előterjesztés pedig már csak 1,8 milliárdos fizetési kötelezettségről szól, ebből 
771 millió forint a tőketartozás, és 1 milliárd forint a kamat. A kamatfizetést kifogásolja képviselő 
úr,  mert  ez  ellentétes  az  önkormányzati  érdekekkel  és  a  profitszerzést  maximalizálja  a  bankok 
részéről. A hitelek átütemezése nem kedvező, a kamatdíj növekedése miatt. Kéri a felvilágosítást, 
hogy mennyibe is kerül az átütemezés. 

Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  2013-as  költségvetés  az  adósságszolgálat  kétszeresét  jelzi.  Az  a 
kérdése, hogy ezt miből fogják finanszírozni. 2013 és 2025 között az eddig felvett és 2012-ben is 
felvételre kerülő hitelek kamatainak visszafizetési kötelezettsége 3,4 és 4,7 milliárd forint között 
változik, ha az elkövetkezendő 13 évben nem vesz fel Miskolc hitelt. Úgy látja képviselő úr, hogy 
nincs erre terv. A fennálló összes adósságteher 2025-ig 46,2 milliárd forint, ami azt mutatja, hogy 
adósságcsapda eszkalálódik. A rulírozó hitel is mutatja a fizetési gondokat. 2012-ben a beruházások 
és felújítások nominálértéke 4%-al kisebb, mint 12 évvel ezelőtt. 12 év alatt 40 %-kal csökkennek a 
fejlesztési kiadások. A 2012. évi intézményi feladatellátásra 12 %-kal kevesebb jut, mint 2011-ben, 
oktatási  és kultúra területén történő  forráselvonásokkal.  A Polgármesteri  Hivatalban a személyi 
juttatások 13%-kal  növekednek  2011-hez  képest,  a  dologi  kiadás  viszont  kevesebb  mint  felére 
csökken. 8 fővel kevesebb lesz a Polgármesteri Hivatal létszáma, mégis 13% jövedelemnövekedést 
terveznek. A kérdése képviselő úrnak, hogy  mire akarják használni ezt a 13%-ot. A költségvetéssel 
nincsenek megelégedve, mert ellentétes a miskolci emberek érdekeivel.

 Soós  Attila:  A költségvetés  tervezésnél  4  alapelvet  tartottak  szem  előtt,  legyen  teljesíthető, 
átgondolt, ésszerű és rugalmas. Nem változott semmit a prioritások sorrendje, ami a munkahely-
teremtés,  közbiztonság,  egyensúly,  és  a  város  vonzerejének a  növelése.  Ezen alapelvek alapján 
készítették  el  a  költségvetést.  Városüzemeltetésre  többet  fognak  költeni,  a  szociális  feladatokra 
ugyanannyit,  fajlagosan  többet  költenek  oktatásra,  többet  költenek  sportra,  és  csökkentik  az 
igazgatási  költségeket,  és  nagyságrenddel  növelik  az  általános  tartalékát  a  költségvetésnek,  a 
rugalmasság  fenntartása  érdekében.  Az  adóelképzeléseknél  a  multinacionális  cégek  adó 
befizetéseire  gondoltak.  Tekinthető-e  hitelfelvételnek,  egy  olyan  hitelszerződés  aláírása,  ami 
meghatározott feltételekhez kötött, és ezeket a feltételeket még nem teljesítette a bank. Az a hitel, az 
a  hiány,  ami  beépítésre  került  2012-es  költségvetésbe,  az  nagyságrendileg  ugyanaz  a  hitel,  1 
milliárd forinttal csökkentett mértékben,  amit már 2011-re is beterveztek, hogy ne kelljen újabb 
hiteleket felvenni a város feladatainak finanszírozására. A bankok keményebb feltételeket szabnak, 
nem lenne kötelező, de mégis a közgyűlés elé hozzák ezeket a döntéseket is. Ez a költségvetés 
vállalható,  teljesíthető,  és  ésszerű,  valamint  hasznos  beruházásokat  is  terveznek.  A cél,  hogy 
tartsanak  mindenkit  Miskolcon.  Kéri,  hogy  megfelelő  kritikákat  fogalmazzanak  meg.  Az  1,2 
milliárddal helyre lehet rakni a működési költségvetést, hogy ne legyen működési hiány. Arra is 
odafigyelnek, hogy szállítói  tartozások ne legyenek. Több fejlesztést  is terveznek. A fejlesztésre 
több forrást biztosítanak, mint a sportnál, illetve a  Bosch itt létét is támogatják további 250 ezer 
euróval.  A tételek  átláthatóak  és  ésszerűek,  vállalhatóak.  Ahol  csak  lehet,  fejlesztik  a  várost. 
Folyamatosan nő az adósságteher, azon vannak, hogy leszorítsák a hitelfelvételt. Ez a költségvetés 
tökéletes, erre ad lehetőséget, végig fogják vinni, és elutasítja a kritikákat, amik arról szólnak, hogy 
ezek csak bevételt termelő beruházások lehetnek. A járulékos és szinergikus hasznokat is pontosan 
kezeli  a költségvetés. A 2012-es költségvetés felelősen készült,  tartható,  növekedésre ösztönzi a 
várost. 
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Molnár Péter:  Tavaly szűk keretek között tervezték a költségvetést, mert akkor még olyan nagy  
újat nem lehetett letenni az asztalra. Már akkor is megfogalmazódott, hogy új alapokat szeretnének. 
Idén  olyan  költségvetés  került  az  asztalra,  amely  előremutató,  új  filozófiájú.  Képviselő  úr 
megköszöni  ezt  Polgármester  Úrnak,  a  Gazdasági  Főosztálynak,  a  Humán  Főosztálynak, 
Szakszervezeteknek  és  az  Oktatási  Kerekasztalnak.  Ez  a  költségvetés  egyensúlyt  teremt.  A 
bevételek fedezik a kiadásokat. Közel 2 milliárd forint ebben az időben az adósságszolgálat. Ez is 
benne van a költségvetésben, ezért is dicséretes az egyensúlyi állapot. A költségvetés nem bázis 
szemléletű, feladat alapú. A számok mögött látszanak a prioritások, mint például a közbiztonság. 
Miskolc egy nagy intézményhálózatot működtet. Emiatt volt nehéz ezt a költségvetést megtervezni. 
Megköszöni képviselő úr az intézményvezetőknek az együttműködést. A költségvetést információ, 
adatgyűjtés  után  tervezte  meg  a  Gazdálkodási  Főosztály,  ezért  felelősségteljes.  Ha  a  számokat 
vizsgálják,  akkor  mínusz látszik a tavalyi  évhez képest,  de ez azért  van,  mert  több intézményt 
átadtak  egyházi  fenntartásba.  Ez egy példa értékű költségvetés,  mert  külön soron megjelenik a 
jubileumi jutalom, amire eddig nem volt példa, biztonságot nyújt. Tény, hogy feszes költségvetésre 
vannak  kényszerítve  az  intézmények,  ami  teljesen  normális,  felelősségteljes  gazdálkodás.  2 
pedagógus szakszervezet köszönetet mondott, és jónak ítélte a költségvetést.

Miskolc Önkormányzata fontosnak gondolja, hogy önként vállalt feladatokra is fordítson, ilyenek 
ezek a mecénás összegek. Biztosítja a költségvetés erre az évre Miskolc város biztos működését, 
ezért támogatja a KDNP frakció. 

 

Bartha  György:  Nagyon  örül  hogy  megjelent  a  2012-es  költségvetésben  a  lakossági  önerő 
támogatása, amivel kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdések. Ki fogja ezt összegyűjteni? Hol 
gyűjtik majd? Valamint volt egy igénylista a Városgazdánál, ami érvényes lesz-e, vagy pedig egy 
teljesen új indul? Nagyon sajnálja, hogy megszüntette a városvezetés azt a programot, ami 2003-tól 
nagyon jól működött Miskolcon. Ez a Peking 2008. és a Miskolci Reménységek programja volt.  
Utánpótlás sportolóknak és kiemelkedő eredményt elérő sportolóknak volt  a támogatása. Hiányolja 
képviselő  úr,  a  fogyatékkal  élő  sportolók  támogatását.  2012.  évben  Miskolc-Bükkszentlászló 
rendezi a  kárpátmedencei Szentlászló települések találkozóját,  ahol 3 ország képviselteti  magát. 
Polgármester Úr írásban hozzájárult 1,5 millió forinttal, képviselő úr is a választókerületi alapból, 
valamint a Bükkszentlászlói Kisebbségi Önkormányzat is. Amikor összeállították a programot, nem 
tudhatták,  hogy  ennyit  változnak  az  adójogszabályok,  így  fontosnak  tartja  az  összeget  amit 
Polgármester  Úr  ígért.  A  kultúra  témakörben  a  közszolgáltatási  szerződésekkel  rendelkező 
egyesületekből, akik támogatást kapnak, kimaradtak hejőcsabai, görömbölyi, tapolcai egyesületek. 
Ezek miatt a hiányosságok miatt nem tudja támogatni képviselő úr a költségvetést. 

 

Dr. Nehéz Károly:  A 2011-es  költségvetést  átmeneti  költségvetésnek nevezték,  amely magával 
hordozta a baloldali gazdaságpolitika bélyegeit. Ilyen volt a magas működési hitel, amit 2012-re 
sikerült  nullára  kihozni.  A működési  hitelek  tervezése  a  rossz  működés  beágyazását  jelenti  a 
rendszerekbe.  Az  egyéni  képviselői  körzetéről  kíván  beszélni  képviselő  úr,  Görömbölyről  és 
Tapolcáról.  Örömmel  veszi  hogy  a  területet  sújtó  problémákból  többet  is  megtalálnak  a 
költségvetési sorok között, mint például a Tapolcai Békás tó fenntartására kapott összeg, valamint a 
vízelvezetés megoldására, parkfenntartásra kapott összeg. 30 millió forintot fordítanak majd 2012-
ben  a  Görömbölyi  horgásztó  vízszivárgásának  megakadályozására  költenek  majd.  2012-ben  1 
milliárd  áll  rendelkezésre  a  Tapolcai  turisztikai  fejlesztésre.  Új  elemként  jelenik  meg  a 
közbiztonság, 250 millió forintos tétel,  ami fedezetet  nyújt a lovas mezőőrség felállítására is. A 
2012-es költségvetés sok új elemet tartalmaz, ez az elindulás költségvetése lesz, kivezető utat mutat 
majd az adósságcsapdából is. 
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Dr. Kovács László: Köszönetet mond azoknak, akik részt vettek a költségvetés előkészítésében. El 
kell  magyarázni  az  embereknek,  hogy  olyan  helyzetbe  jutott  a  város,  el  kell  ismerni,  hogy  
elindultak a fejlesztések.  A felelősség költségvetése, mert azokat a fejlesztéseket, amik elindultak, 
be szeretnék fejezni, de felelősséggel kell vállalni, hogy olyan intézkedéseket is meg kell tenni, 
aminek nem mindenki örül, de mégis ki kell elégíteni azokat a minimális igényeket, amiket velük 
szemben támasztanak a város lakói. Megpróbálta a város vezetése azt a költségvetést elkészíteni, 
amely a város működőképességét is biztosítja, és lehetőség szerint azokat a fejlesztéseket is tovább 
viszi, amelyek megadattak. Az egészségügy vonatkozásában  2 egészségház beindulását követően 
52  millióról  70  millióra  növekedett  az  egészségügyi  alapellátásra  fordítható  összeg,  ami  azért 
fontos,  mert  a  fekvőbeteg  és  járóbeteg  szakellátás  átkerül  állami  fenntartásba,  így  ez  marad 
kiemelkedő feladatként. Annak is örül képviselő úr, hogy a méhnyakrák vakcinákra is tudják az 
összeget  biztosítani.  Diósgyőr  és  Lillafüred  számára  1  milliárd  230  ezer  forintot,  a  kisebb 
pályázatra 250 millió forintot, a Diósgyőri Vár, illetve Várfürdő fejlesztésére 122 millió forintot 
tudtak  biztosítani.  Örömmel  látja,  hogy  az  egyéni  választókerületekre  fejlesztésére  fordítható 
összeg 8 millióról 10 millióra nőtt. 

 

Kovács  Józsefné:  Örül,  hogy  a  2012-es  költségvetés  érdemben  foglalkozik  a  város  minden 
területével. 2012-ben is folytatódik a képviselő asszony körzetében a fejlesztések sorozata, mint 
például a vízelvezetés és támfal megerősítés. A két évre tervezett beruházás kb. 60 millió forintot 
igényel majd. 2010-ben a nagy esőzések következtében partfal omlás történt, ami emberi áldozatot 
is követelt.  A másik igényelt fejlesztés az Árok utcai buszforduló kiépítése, erre az előirányzott 
összeg 10 millió  forint.  Meg szeretné köszönni  a fejlesztések támogatását a  városvezetésnek és 
Polgármester Úrnak. Kéri a költségvetés támogatását. 

 

Jakab Péter:  Több felszólalás nem tetszik képviselő úrnak. Pozitív előrelépés, hogy 250 millió 
forintot kap a közbiztonsági munkacsoport. Nem érti képviselő úr, hogy miért itt szerepel tételként a 
Lyukói Szociális Központ felállítása. Azt sem érti, hogy miért 145 millió forint bírságból származó 
bevételre  számít  a  költségvetés  2035-ig,  mert  hogyha  hatékonnyá  válna  a  közbiztonság,  akkor 
ennek az összegnek csökkennie kellene.  A polgárőrség támogatása egyharmadára csökken. Nem 
tartja elegendőnek a környezetvédelmi tevékenységre tervezett 500 ezer forintot sem. Az illegális 
hulladék elszállítására sem kellene annyit költeni, inkább zárható konténereket kellene alkalmazni, 
költséghatékonyabb lenne. 

 

Seresné  Horváth  Zsuzsanna:  2007-2010.  között  30  milliárdra  növekedett  Miskolc 
adósságállománya. A 2012. év költségvetési kiadási oldalán az adósságszolgálat mellett 1 milliárd 
800 millió forint áll, így a jelenlegi városvezetésnek ezzel kell a költségvetését elkészíteni. Úgy 
gondolja,  hogy  2012-ben  is  fog  sikerülni  az  egyensúly  biztosítása,  a  további  eladósodás 
csökkentése, és az Önkormányzat működőképességének biztosítása. Örül annak, hogy a képviselői 
alap 8-ról 10 millióra növekedett, mert sok elvégzendő feladat van. Örül, hogy a parkfenntartási 
munkák elvégzésére 282 millió forint van elkülönítve. Fontosnak tartja, hogy a gyermekneveléshez 
és  a  tanulás  elősegítéséhez  nyújtott  támogatások  is  szerepelnek  a  2012.  évi  költségvetésben. 
Lakhatást elősegítő támogatásra 551 millió forint van előirányozva. Nagyon fontosnak tartja, hogy 
segítsenek a nehéz helyzetben lévőkre. A költségvetést támogathatónak tartja.  

 

Dr. Tompa Sándor:  Már adtak be módosító indítványokat 1 évvel ezelőtt, de nem tapasztalták, 
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hogy bármi is történt volna. Attól tart, hogy a költségvetés a lejtőn lefelé elindulás költségvetése 
lesz, mert nem érti, hogy  minden szakterületen növekednek a kiadások,  de kevesebb a bevétel, 
ráadásul a hitelfelvételt is elutasítják. Most 3 évre előre próbálják megállapítani, hogy körülbelül 
hová fog fejlődni a város bevétele. Nem érti, hogy mitől van a növekedés, hogyan mutatkozik ez 
meg. 

 

Dr.  Mokrai  Mihály:  A költségvetési  számokkal  nincs  megelégedve,  de  pozitívumokat  is  talál 
benne,  mint  például  a  képviselő  alap  növekedése,  és  a  nyílt  forráskódú  rendszerek.  Örülne  a 
vonalkódos  iktatási  rendszernek.  Köszönetet  mond  az  osztálynak,  hogy  az  Önálló  másság 
életminőség fejlesztő alapítvány részére biztosították azt a forrást, amivel még ebben az évben tud 
működni. Reméli, hogy majd a későbbiekben a központi alapokból tud pályázni, és  megáll majd a 
saját lábán. A stabilitás törvényben szereplő táblázat arról szól, hogy mennyi hitelt vehet fel a város. 
Ezt semmi tényszám nem támasztja alá. Valami tervezést nominál vagy reál értéken beletett volna a 
táblázatba  képviselő  úr.  A másik  része,  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési 
kötelezettség, amiben nincs benne a kamat, alapvetően hibás a törvény. Azt a téves látszatot keltheti, 
hogy 2013 évben a saját bevételek 50 %-a körülbelül 5 milliárd 397 millió forint és ehhez képest az 
Önkormányzat felvehet 3 milliárd 829 millió forint hitel, de ez nem így van, mert nincs figyelembe 
véve  a  kamat,  ha  a  táblázatot  szabályszerűen  töltötték  volna  ki,  akkor  kiderülne,  hogy  az 
Önkormányzatnak nincs ekkora mozgástere. 

 

Pakusza  Zoltán: A tavalyi  költségvetés  hiányosságait  említi.  Örül,  hogy  minden  kerületben 
javulnak a dolgok, kéri,  hogy ne csak a Fideszes kerületekben legyen így.  Perecesen is szükség 
lenne vízelvezetés fejlesztésére, illetve a lovas járőrökre. Látja képviselő úr, hogy a bevételek és 
kiadások kiegyenlítik egymást, de ez megszorítások árán történt. Az intézményektől bekért adatok 
alapján  lett  elkészítve  az  idei  költségvetés,  ezek  az  adatok  tavalyi  adatok,  amikor  már 
alulfinanszírozottak  voltak  az  intézmények,  tehát  most  is  azokká  fognak  válni.  Az 
intézményvezetőktől és szakszervezetek vezetőitől  azt az aggályt hallotta, hogy aggódnak, hogy 
tudják-e majd tartani a költségvetést. A várostól átvette az iskolákat az egyház, illetve a tűzoltóság 
költségei  sem  a  várost  terhelik.  Ezek  a  tételek  könnyítették  az  egyensúlyi  helyzetet  a 
költségvetésben. Nincs forrásteremtő beruházás, nem lát ilyet  a képviselő úr a  költségvetésben. 
Jövőre, amikor majd 3,3 milliárd forintra nő az adósságszolgálat, akkor azt majd miből fogják majd 
finanszírozni, mert nem biztos, hogy az állam levesz jövőre az Önkormányzat válláról terheket. 
Mert ha nem generálnak forrásteremtő beruházásokat, akkor lehet reménykedni abban, hogy ide 
jönnek a  nagy vállalatok, de erre nem lehet alapozni. 

 

- Az ülést dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr vezeti -

Bartha  György: Kovács  Józsefné  képviselő  asszony  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy 
2006-  2010.  között  abban  a  körzetben  a  képviselő  Sebestyén  László  volt.  Dr.  Kovács  László 
hozzászólásához pedig  hozzáfűzi,  hogy azon lepődne meg,  ha  a  FIDESZ-KDNP 4 éve  alatt  a 
költségvetéshez 1 darab ellenzéki módosítót is elfogadna.

 

Dr. Kovács László: Úgy ítéli  meg,  hogy jól  dolgoznak a képviselők,  és  szépen szerepelnek a 
közgyűlésen is, cselekvéssel is próbálják segíteni a körzetekben élőket. Együtt kell működni a város 
érdekében.  Az  egyik  ellenzéki  képviselő  javaslatát  érdemesnek  tartja  megfontolásra,  a 
választókörzetekben elkölthető pénzek vonatkozásában. 
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 Dr.  Tompa  Sándor: A  költségvetés  tervezet  7-es  számú  melléklete  az  Európai  Uniós 
támogatásokkal  megvalósuló  feladatokat  ismerteti  és  részletezi.  A jelenleg  elnyert  pályázatok a 
Gyurcsány-Bajnai kormány idején született döntések eredményei. Nem talál olyat ami az Orbán 
kormányhoz köthető.  Van olyan  sora  a  táblázatnak,  hogy  folyamatban  lévő illetve  benyújtásra 
tervezett pályázatok, és ebben csak a Miskolc belváros rehabilitációja II. ütem szerepel. A túrisztikai 
atrakció  fejlesztés  Miskolc-Tapolcán  benyújtásra  sem  került,  mint  a  többi  pályázat  is  csak  a 
gondolat szintjéig jutott el, és ebből következik a kérdés, hogy a betervezett számok hogyan, miből 
és mire fordítódnak, ha még a pályázatot sem nyújtották be. 

 

Gazdusné  Pankucsi  Katalin: Az  ellenzék  hozzászólásaira  reagál,  miszerint  a  16-os 
választókörzetben  azt  kérdezik  a  képviselő  asszonytól,  hogy  bizonyos  dolgok  meg  fognak-e 
valósulni, az ígéretek szerint. A Vargahegyen több utca kerül aszfaltozásra, csapadék víz elvezetés 
kiépítésre, és járda kiépítésre. Ugyanez elmondható a Tatárdombon és a Magashegynél. Igyekeznek 
a lehetőségekhez mérten minél többet teljesíteni.

 

- Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester úr vezeti -

Bazin Géza: A 2012-es költségvetés nem igazolja vissza azt a  választási ígéreteket, amelyeket a 
Polgármester Úr 2010-ben tett, hiszen azt ígérte, főleg a peremkerületi választókerületekben,  hogy 
nagyban növelni fogja az ott élők komfort érzetét, és életüket pozitív irányban javítani fogja. Ezeket 
az  ígéreteket  kellene  a  költségvetésben  visszaigazolni.  Azért  adott  be  képviselő  úr  módosító 
indítványt,  amire  Polgármester  Úr  visszajelzett,  hogy a  Pereces  patak  rekonstrukciója  meg  fog 
történni  2012-ben,  de  ezt  a  költségvetési  tervezetben nem találja  képviselő  úr.  Szeretné,  ha  ez 
megjelenne  a  költségvetésben.  A  Bányász  kulturális  egyesület  és  az  Önkormányzat  között  
együttműködés van, a legfontosabb, hogy a bányász fúvós zenekar létezése veszélybe fog kerülni. 
Az idei költségvetésnél is ugyanazt tapasztalja mint a tavalyinál, mert a zárolás nem ugyanaz mint a 
zárolás erre fel lett hívva a figyelmük, mégis megtörtént.  

 

Dr. Kiss János: A Jobbik felelőtlenül azt hangsúlyozza, hogy sem szerkezeti változás nem kell a 
költségvetésben, és a hiteleket sem kell felvenni. Ha nincsenek szerkezeti változások, és nincsenek 
felvett hitelek, akkor a beálló jogi állapotok miatt Miskolc adósságrendezési törvény alá kerül. Az 
MSZP kritikájára azt reagálja képviselő úr, hogy nagyon nagy trendforduló van. A 3 milliárd 900 
millió  forint  1  milliárd  forinttal  csökkentve  jelenik  meg  a  költségvetésben,  mint  tervezett 
hitelfelvétel.  Ez drasztikus trendváltás. A várost konszolidálni kell,  olyan állapotba kell  hozni a 
várost, hogy az adósság terheket ki tudja majd fizetni. 

 

Pfliegler Péter: Bazin  képviselő  úr  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy az  Önkormányzat 
2011-ben adott  be Svájci  alapra pályázatot,  ami  az I.  fordulóban sikeres  volt,  nyár  elejére  már 
döntés is születhet, ami Miskolc számára pozitív lesz. Ami a Pereces patakot érinti,  a tisztítása, 
kotrása  meg  fog  valósulni,  ősz  elején  elkezdődhet  a  rekonstrukciós  munka  is.  Az  ott  élők 
biztonságát így meg fogják tudni valósítani. 

 

Varga  Gergő: A választókörzetében  nincs  olyan  út,  ami  nagyon  rossz  állapotban  lenne,  de 
problémát okoz a  társasházak csődhelyzetbe kerülése.  Erre  adott  be képviselő úr  egy módosító 
indítványt, amit szeretne, ha a képviselők támogatnának. 
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 Pakusza Zoltán: Kiss János hozzászólására reagál, alázatot és szerénységet kér képviselő úrtól. A 
költségvetésnél pont azt említette hogy a forrásteremtő beruházások hiányoztak és hiányoznak a 
mostaniból is. Az áremelések azért következtek be, mert az állam az államadósságra fordítja ezeket 
az összegeket, aminek nincs értelme. Az IMF-t csak a bankok és pénzügyi intézmények pénzhez 
jutása érdekli. Az államadósságot újra kellene tárgyalni, amire sem a városvezetés, sem a kormány 
kísérletet sem tesz. 

 

Dr. Mokrai Mihály: Két hiányosságra felhívja a figyelmet a költségvetéssel kapcsolatban. Az első 
hiányosság, hogy nem lát garanciát rá, hogy 2013-ban mi fog történni az intézményhálózattal, ha a  
finanszírozása  eltűnik  a  rendszerből,  a  költségvetési  számok  elkezdenek  csökkenni.  Nincs  arra 
utalás, hogy mi lesz a felvett fejlesztési hitelekkel. A Hivatal több osztálya meg fog szűnni. Ha ezek 
be fognak következni tudni kellene, hogy mi fog történni. Az Önkormányzatnak nem feladata a 
forrásteremtés,  az  Önkormányzatnak  kötelező  feladatai  vannak,  arra  kellene  koncentrálni. 
Törekedni  kell  arra,  hogy  a  rendszert  olyan  állapotba  hozzák,  hogy  az  Önkormányzat 
bevételtermelő  képessége  növekedjen.  Erre  az  Önkormányzati  törvény  nem  nagyon  ad  rá 
lehetőséget.  Ezt  feladatként  ki  lehet  tűzni  a  Holdingnak.  Az  elsődleges  feladata  az 
Önkormányzatnak, hogy legyen világítás, iskolahálózat, védőnői szolgálat, egészségügyi alapfokú 
szolgáltatás, a bevételteremtést ne  mantrázzák, mert nem ez a fő feladat. 

 

Dr. Kiss János: Pakusza képviselő úr hozzászólására reagál,  hogy a választókkal szemben kell 
alázatot és szerénységet kell tanúsítani. 

 Molnár Péter: Alapos, felelősségteljes költségvetési tervezést folytatott a Hivatal, az intézmények 
vonatkozásában, ezért adatokat kért be az intézményektől, tényadatokat.  Azt kérte be a Hivatal, 
hogy 2011-es esztendőben mire mennyit kell költeniük. A Hivatal felelősségteljes tervezést várt el 
az egyes intézményektől is, ami megjelenik az összköltségvetésben. Ezért a kritikákat visszautasítja. 
Csökken  a  gyereklétszám  Magyarországon,  Miskolcon,  aminek  költségvetési  kihatása  van.  A 
kerekasztal  tárgyalásokon  született  egy megállapodás,  munkakör  adatbázist  kíván  létrehozni  az 
Önkormányzat az intézményeivel kapcsolatban. Amelyik iskolában feladatellátás csökkenése miatt 
munkaerő  felesleg  keletkezik,  de  egy másik  intézményből  egy másik  kolléga  nyugdíjba  vonul, 
akkor  azt  a  munkaerőt  oda fogják átirányítani.  Alaposan felmérték,  hogy mennyi  üres,  be nem 
töltött  álláshely  van  az  intézményekben,  mennyien  vonultak,  vonulnak,  vagy  fognak  a  közel 
jövőben  nyugdíjba  vonulni.  A  költségvetésben  egy  alapos  stratégiai  tervezés  történt.  Bartha 
képviselő  úr  hozzászólásához  fűzi,  hogy  a  sport  mecénás,  kulturális  mecénás  tételekhez  elég 
jelentős összegek vannak rendelve. 

 
Pakusza Zoltán:  Demográfiai csökkenés van, de az oktatás akkor lenne hatékonyabb, ha minél 
kisebb lenne a létszám. Miskolc ebben a helyzetben speciális, mert sok a halmozottan hátrányos 
helyzetű  gyermek.  Ezeket  a  gyermekeket  nem  lehet  ekkora  osztálylétszám  mellett  tanítani.  A 
demográfiai probléma gazdasági probléma is, amit szintén kezelni kellene. Reméli képviselő úr , 
hogy a városvezetés ezt folyamatosan jelzi a kormánynak. Mokrai képviselő úr hozzászólásához azt 
fűzi, hogy amiről beszélt, az a fajta gazdaságpolitika, az az elmúlt 20 évről szólt, az pedig nem jó, 
tehát valami más kell. 
 
Soós  Attila: Együttműködésre  szólít  fel.  Szeretné  látni  a  Tompa  képviselő  úr  által  említett 
módosításokat. Nem érti a tartózkodást sem a képviselők részéről. Szeretné ha együtt dolgoznának, 
nem pedig parttalan kritikákkal illetnék egymást. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 3. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására  

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés  indoka például az is,  hogy a mai  napon 17.45 
perckor  még csak  a  harmadik  napirendi  pontot  tárgyalják.  Példaként  hoz fel  több megyei  jogú 
várost is, ahol jóval kevesebb a képviselők hozzászólási lehetősége.  Az előterjesztéshez módosító 
indítványt nyújtott be.
Kéri az előterjesztést véleményező 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.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterejsztés elfogadását.

 
Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirend feletti vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselő társaink adja meg a szót.
 
A vitában hozzászólók: 

Dr. Mokrai Mihály: Véleménye szerint demokratikus vitában kiérlelve kell közösen kialakítani 
azokat  az  elképzeléseket  melyek  mentén  Miskolc  továbbfejlődhet.  Az  SZMSZ  módosítás  3. 
felvonása  az  ellenzéki  munka  teljes  ellehetetlenítését  szolgálja.  Baj  van  azzal  a  demokrácia 
felfogással amely ezeket a módosításokat vezeti. Hangsúlyozza, hogy az ellenzéknek az a dolga , 
hogy elmondja azokat az építő jellegű észrevételeit,  melyekkel jobbá, hasznosabbá lehet tenni a 
város életét.  A jelenlegi SZMSZ módosítás az ellenzék jogainak olyan mértékű csorbítása, mely 
elképesztő.  A nagy horderejű ügyekben ez a 3.,  és 2 perces hozzászólások szinte semmire sem 
adnak lehetőséget, a vita lehetőségét pedig egyszerűen eltörlik. Az ellenzék lehetőségeinek jelentős 
csorbítása zajlik. Kíváncsian várja, hogy mik még azok a lehetőségek, melyekkel ezt tovább tudja 
fokozni a városvezetés.Véleménye szerint az emberek azért választották meg az ellenzéket, hogy 
szabadon elmondhassák a számukra fontos dolgokat véleményeket. Lehet, hogy ez kényelmetlen és 
szokatlan a kormánypártiaknak, azonban hangsúlyozza, hogy az előző ciklusban ők meghallgatták 
az ellenzéki képvisők észrevételeit, javaslait és sok észrevételüket beépítették az előterjesztésekbe. 

Nem tettszését fejezi ki még az előterjesztésben a titkos szavazás megváltoztatásának lehetőségével 
kapcsolatban is, amikor is a jelenlegi előterjesztés szerint névszerinti szavazást kezdeményezhet az 
előterjesztő.  Kérdésként vetődik fel  benne,  hogy mi az oka ezeknek a módosításoknak: A saját 
frakciójában sem bízik a vezetés? Ezek a módosítások már egy autokrater városvezetés módosításai, 
nem demokratikus módosítások, melyek nagyon nehezen működővé teszik a város közgyűlésének 
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munkáját. Az ellenzék munkáját pedig szinte teljesen ellehetetleníti. Véleménye szerint a közgyűlés 
kellene, hogy legyen az a hely ahol kifejthették volna véleményüket, esetleges ellenérzéseiket az 
adott  napirenddel  kapcsolatban.  Amennyiben elfogadják  ezt  az  SZMSZ módosítást  a  közgyűlés 
demokratikus működése megszűnik. Képviselőként szégyenli magát azért, hogy annak a képviselő-
testületnek  a  tagja,  ahol  az  ellenzéki  jogosultságot  ilyen  szinten  lehet  csorbítani.  Amennyiben 
megfordul  a  sors  és  ismét  a  kormányzó  oldalra  kerülnek  visszaállítják  a  jelenleg  átvezetett 
módosításokat az SZMSZ-ben.

Jakab Péter: Számított rá, hogy  nem a képviselők demokratikus jogainak kiszélesítéséről lesz ma 
itt  szó,  hanem sokkal  inkább azok beszűkítéséről.  A FIDESZ-KDNP az  a  pártszövetség,  amely 
képes ugyanazt a hibát többször is elkövetni. Már több esetben csorbították az ellenzék jogait, most 
történetesen  a  felszólalás  időkeretét  akarják  a  lehető  legminimálisabbra  csökkenteni.  Komoly 
problémát  okoz  számukra,  hogy  hogyan  hívják  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  amit  a  kormányzó 
városvezetés  csinál  az  kifejezetten  rossz,  ellentétes  a  választópolgárok  érdekeivel,  kifejezetten 
antidemokratikus.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  2014-ben  választások  lesznek  amikor  is  az 
emberek véleményt mondanak majd arról, hogy ez a fajta politizálás megfelel-e nekik. Jót tesznek-e 
azzal, ha belefojtják az ellenzékbe a szót?

Dr. Kriza Ákos polgármester: A továbbiakban - kéri - őrizzék meg a közgyűlés méltóságát. 

Dr.  Kiss  János:  Hangsúlyozzza,  hogy ha  eddig  volt  valakinek  kételye,  hogy miért  kell  ezt  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani, akkor az előtte elhangzó két felszólalás megadja 
rá a magyarázatot. Amikor a képviselő azt gondolja, hogy szeretne beszélni miközben érzi, hogy a 
napirendhez nem tud csatlakozni, mert nincs 8 perc mondanivalója, hanem helyette ezt a 8 percet 
megpróbája kihasználni politikai performancokra.  Más képvielők pedig úgy viselkednek mint a 
vurstliban: zajonganak és hangoskodnak, akkor látszik, hogy a képviselőknek felesleges az eddig 
biztosított hosszabb időtartamú és többszöri hozzászólás. Véleménye szerint az eddig biztosított idő 
meghaladja  azt  a  munkát,  melyet  hajlandóak  beleölni  egy-egy  napirend  kapcsán  az  ahhoz 
kapcsolódó felkészülésbe. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a képviselői felszólalások olyannyira 
eltértek a tárgytól,  öncélúak és az országos politikai kérdésekkel foglalkoztak,  mely véleménye 
szerint  ebbe  a  felgyorsult  világba  a  mai  politikai  kulturába  nem  fér  bele.  Szűk  látókörű 
megközelítés az, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy mi van a többi megyei jogú városban. Az 
említett helyeken nem most módosították az SZMSZ-t,  hanem sokkal korábban, mert korábban 
felismerték azt, hogy azokon a településeken ahol havi egy alkalommal üléseznek csak – a már 
említett felgyorsult világ miatt – rengeteg munka vár rájuk azon az egy közgyűlésen és ezt a sok 
munkát nem lehet felelősséggel úgy elvégezni, hogy a napirendi pontok kapcsán a hozzászólásokat 
kitöltik oda nem illő felszólalásokkal. Nem megoldás, hogy az időt kihasználják a semmire. A mai 
nap is jó példa erre. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az MSZP által vezetett Kazincbarcika SZMSZ-e sokkal szigorúbb 
korlátozásokat tartalmaz, tehát nem jogos az ellenzék részéről kettős mércével mérni. 
A mai nap történéseivel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy el kell gondolkodni azon, hogy Miskolc 
város  SZMSZ-ének  kell-e  kezeleni  valamilyen  módon  ezeket  az  ide  nem  illő  politikai 
színjátékokat. 
Gyakorlatilag itt ül Miskolc város teljes politikai, közigazgatási és gazdasági vezérkara, ami a mai 
világban nagy luxusnak számít. 

Dr. Kovács László: Hozzászólásában elmondja, hogy szomorú attól, ami a közgyűlésben a mai 
napon történt. Hangsúlyozza, amikor a FIDESZ és KDNP frakció ellenzékben volt,  nem történt 
ilyen  felháborító  eset.  A miskolciak  azért  küldték  ide  őket,  hogy képviseljék  a  lakosságot.  A 
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legelszomorítóbb, hogy olyan képviselők tiltakoznak most a leghangosabban, akik egyébkén más 
napirend kapcsán nem tudják kitölteni a hozzászólási idejüket. 

Dr. Tompa Sándor: Azt gondolja, hogy a demokrácia eszközeivel a diktatúra kiépítése folyik, nem 
csak Miskolcon, hanem az egész országban. Az SZMSZ-el kapcsolatos eddigi ténykedések mind 
arról  szólnak,  hogy  a  kormányzó  pártnak  nincs  mondanivalója,  korlátozza  a  hozzászólásokat, 
lehetetlenné teszi az ellenzéket. Felsorolja milyen negatív lépéseket tett az eddigi városvezetés. 
Hangsúlyozza, hogy ha ilyen erőszakosan megpróbálják a véleményeket, hangulatokat visszafojtani 
akkor  robbanás  lesz a vége.  Véleménye szerint  ma Magyarországon a társasházakban nagyobb 
demokrácia  van,  mint  a  mostani  SZMSZ módosítás  után  a  közgyűlésben lesz.  Javasolja,  hogy 
vonják vissza ezt a javaslatot. 

Dr. Nehéz Károly:  Véleménye szerint a rövid tömörség minden esetben meggondoltságot sejtet. 
Az internetet böngészve talált egy MSZP által tartott sajtótájékoztatót, ahol 5 percben hat témában 
röviden,  tömören  a  lényeget  hangsúlyozva  mondták  el  a  problémákat  –  termszétesen  az  ő 
szemszögükből nézve – és fogalmazták meg a kérdéseket, illetve a megoldásokat. Kéri, hogy ezt a 
lényegre törő tömörséget a jövőben is alkalmazzák és ne a mikrofon előtt találják ki, hogy éppen 
mit akarnak mondani. 

Pakusza Zoltán:  Úgy gondolja, hogy ez az SZMSZ módosítás a várost vezető FIDESZ-KDNP 
frakciónak a szégyene. Többen elmondták már előtte a lényeg az, hogy csökkentik a hozzászólások 
lehetőségeit. Próbálják magyarázni mindenféle indokkal, melyek közül – véleménye szerint – egyik 
sem állja meg a helyét. Hangsúlyozza, hogy a közgyűlésben a képviselők önként vállalták ezt a 
feladatot, tehát ha egy hónapban egyszer akár 24 órát kell eltölteni tanácskozással, akkor azt kell 
tenni.  Itt  nem  a  frakciótól  veszik  el  az  időt,  hanem  Miskolc  város  lakosságától.Továbbá, 
folyamatosan megvonják a szót azzal az indokkal, hogy nem tartozik a napirendhez. Ki dönti el, 
hogy  mi  tartozik  a  napirendhez  és  mi  nem  és  mi  vonatkozik  a  kormányzó  pártra  és  mi  az 
ellenzékre?
Végezetül elmondja, hogy ez a közgyűlés kellene, hogy legyen a helyszíne annak, ahol az ellenzék 
a véleményét elmondhatja, ez a képviselői munkájuk színtere. 
Kérdésként  teszi  fel  FIDESZ-es  képviselő  társainak,  hogy  meddig  tűrik  még,  hogy  úgy  kell 
szavazniuk, ahogy azt a frakció ülésen megmondják nekik?

Dr. Mokrai  Mihály:  Néhány szóban reagál  az elhangzottakra.  Hangsúlyozza ismét,  hogy ők a 
választópolgárok  akarátából  vannak  itt,  az  ő  érdekeiket  kell  képviselniük.  A mostani  SZMSZ 
módosítás azt célozza, hogy ne tudják ellátni a képviselői munkájukat. Kérdésként veti fel, hogy 
nem gondolja-e a városvezetés, hogy a napirend előtti felszólalás elvétele vezetett oda, hogy az 
ellenzéki  képviselők  a  mindenkori  napirend  kapcsán  próbálják  elmondani  azokat  a  dolgokat, 
melyeket  napirend  előtt  szerettek  volna.  Úgy  gondolja,  ő  mindig  olyan  hozzászólásokat  tesz, 
mellyel  megpróbálja  az  adott  előterjesztést  jobbá  tenni.  Felvetődik  a  kérdés,  hogy  ezután 
politizáljanak az utcán, ha igen akkor viszont mire való a közgyűlés. 

Dr. Kiss  János:  Továbbra  is  úgy gondolja,  hogy a jelenlegi  SZMSZ módosítás  a  hatékonyabb 
munkát szolgálja majd. Ez a rendszer arra fogja irányítani az ellenzéki képviselők figyelmét, hogy 
nívósabb  írásbeli  beadványokat  kell  készíteniük.  A  mostani  helyzet  az,  hogy  az  ellenzéki 
beadványoknak tulajdonképpen semmi érdemi céljuk nincs, mint a politikiai magamutogatás. Ez 
nem  előrevivő.  Ezzel  nem  lehet  segíteni  a  kormányzati  munkát.  A napirend  előtti  felszólalás 
megszüntetésével  kapcsolatban  pedig  hangsúlyozza,  hogy  a  közgyűlés  nem  az  a  hely,  ahol  a 
politikai  pártoknak  el  kell  juttatni  üzeneteiket  a  választók  felé.  Az önkormányzati  munkát  kell 
elvégezni. 
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Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  Két  dologra  hívja  fel  az  ellenzék  figyelmét  a  napirenddel 
kapcsolatban.  Az  egyik  a  hitelességnek  a  kérdése.  A  másik  pedig  Pakusza  képviselő  úr 
felszólalására, hogy kötelességük a választókat képviselniük. Elmondja, hogy 6 óra után a JOBBIK 
frakció vezetője Szegedi Márton Úr összepakolt és elment, ez nem az első eset. Így hogy akarják 
képviselni a Miskolciakat? 

Dr.  Tompa  Sándor:  Visszautasítja  a  diktatúrával  kapcsolatban  őt  érintő  megjegyzéseket.  Azt 
gondolja,  hogy  a  normálisan  működő  bal  és  jobb  oldali  pártok  fellépnek  a  dikatatúra  ellen. 
Továbbra is fenntartja véleményét, amit most itt elkövetnek az SZMSZ módosításával, illetve ami 
az orszában történik az egy diktatórikus rendszer kiépítése.

Dr. Mokrai Mihály:  A hozzászólásokból kiderül, hogy a FIDESZ a konstruktivitást kéri számon 
rajtuk. De hogyan legyenek konstruktívak, ha azokat a lehetőségeket, mellyel ezt meg tudnák tenni 
folyamatosan szűkítik az SZMSZ-ben. Számon kérik  még az együttműködést. Ez is csak papíron 
létezik. A vélemények ütköztetését nem lehet számon kérni. 

Dr. Kovács László: Leszögezi, hogy ragaszkodik a tv közvetítéshez. Azok a képviselő társai, akik 
a bizottsági üléseken és a zárt ülésen teljesen higgadtan és konstruktívan tudnak közreműködni, 
azok akkor amikor  nagy nyilvánosság előtt  kell  –  a  tv nyilvánossága előtt  –  beszélniük,  akkor 
teljesen megváltoznak. Véleménye továbbra is az, hogy a városi közgyűlés nem a politika szintere. 

Dr. Kiss  János:  Reagálva  az  elhangzottakra:  természetesen örömmel  veszik  ha  munkájukat  az 
ellenzék pozitív kritikával illeti.

Benczés  Miklós:  Megjegyzi,  hogy  a  ritkán  felszólalók  közé  tartozik,  viszont  mikor  Mokrai 
képviselő társa felszólal azt nagy figyelemmel hallgatja, mert élvezetes, tisztelettudó és általában 
hangulati elemeket is tartalmaz a hozzászólása. Ilyen szokott lenni Jakab Péter képviselőtársáé is, 
de  ma  nem  ilyen  volt.  Nélkülözte  a  tiszteletet  és  ezután  a  felszólalás  után  kicsit  mindenki 
visszafogottabb lett.  Úgy gondolja,  Jakab képviselő társának elnézést kell  kérnie alpolgármester 
úrtól. 

Jakab Péter:  Kiss János képviselő társától idézve elmondja, hogy tisztelni nem a politikusokat 
kell!  Zsiga Marcell  alpolgármester urat  nem tudja tisztelni azok után,  amit  itt  az elmúlt  másfél 
évben tett. Véleménye szerint nem a Jobbiktól kell félteni a közgyűlés métóságát.

Dr. Kiss János: Visszautasítja az előbbi kijelentést, nem a tiszteletre, hanem az alázatra hívta fel a 
figyelmet. A kettő nem ugyanaz. 

Dr. Simon Gábor: Szerinte azon kellene elgondolkodni minden képviselőnek, hogy miért küldték 
ide  őket  a  miskolci  emberek.  Joggal  azt  várják  el  az  emberek,  hogy aki  irányítja  a  várost  az 
irányítsa,  aki  pedig  ellenzéki  pozícióban  van,  tegyen  jobbító  javaslatokat,  vagy  a  meghozott 
intézkedéseket kritizálja. Nem érti, hogy a FIDESZ frakicóvezetője miért nem a saját álláspontját 
védi és magyarázza meg, hogy miért jó ez a módosítást, hanem az ellenzéket kritizálja. Nem azzal 
kellene foglalkozni, hogy az ellenzék jogait hogyan lehet megrövidíteni, hanem inkább azzal, hogy 
hogyan lehet kiteljesíteni. 
Szerinte egy megoldás van: ezt az előterjesztést visszavonni. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. 
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A 4. napirendi tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 40/2006. (XII.6.) és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén 
történő végrehajtásáról szóló 41/2008. (XII.22.) önkormányzati 
rendeletek módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A távhőszolgáltatással kapcsolatban 2 országgyűlési hatáskörbe 
tartozó törvény módosult valamint 2 miniszteri rendelet lépett hatályba, ezért a magasabb szintű 
jogszabályokból eredő változások szükségessé teszik a helyi, távhőszolgáltatással kapcsolatos 
rendeletek módosítását.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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: A napirend feletti vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Dr. Tompa Sándor: Elmondja, hogy sok mindenkiről szó esik ebben az előterjesztésben, mert a 
miskolci lakások jelentős része távhőszolgáltatáson keresztül kapja a meleget és a meleg vizet is. A 
hivatalnak  jogszabályi  kereteket  tekintve  már  semmi  köze  a  távhőszolgáltatóhoz.  A parlament 
részéről megszületett  a döntés,  hogy áremelés lesz,  de a miskolci  Közgyűlés február 23-ig nem 
értesült róla. A szocialista frakció szomorúan veszi tudomásul a 4,2%-os díjemelést. Pártjával nem 
tudják támogatni ezt az előterjesztést. Tisztában vannak vele, hogy mint Önkormányzattól – aki a 
távhőszolgáltatást fenntartja -, azt az elemi jogot is elvette a FIDESZ-es Kormány, hogy kialakítsák 
a távhőszolgáltatás feltételeit, árait.

Jakab Péter: A tegnapi nap folyamán tartottak egy sajtótájékoztatót, és ennek kapcsán szeretné 
kérdezni Seresné képviselő asszonytól, hogy hogyan áll annak az ígéretnek a forintosítása, mely 
tavaly márciusban hangzott el,  és arról szól, hogy miután átadják a dél-kiliáni biomassza égetőt 
csökkenhetne  a  beruházás  által  érintett  mintegy 1000 ingatlanban  a  távhődíj  ára.  Ez  szerinte  a 
jelenlegi jogszabályok miatt kivitelezhetetlennek tűnik, de képviselő asszony megfogalmazott egy 
ilyen javaslatot, érdeklődik afelől, hogy hogyan áll ennek a megvalósítása.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A jogszabályi  környezet  nem  egyenlő  azzal,  hogy  nem  lehet 
csökkenteni  a  távhő  árát.  A miskolci  hírekből  értesülhetett  volna  arról,  hogy  éppen  ebből  a 
komplexitásból kiemelve – biomassza, termálvíz hasznosítás és egyéb más környezetbarát energiák 
becsatlakoztatása  a  város  távhőrendszerébe  –  ezek fogják  eredményezni,  hogy csökkenni  fog  a 
távhő díja. 

Soós Attila:  A kihirdetett  törvény  védi  a  lakosságot  és  tisztában  kell  lenni  azzal,  hogy  egy 
fenntartható  távhőszolgáltatási  rendszert  kell  biztosítani  Magyarországon.  Van  egy  garantált 
szolgáltatás, melynek a költségeit fedezni kell. A világpiaci árak ingadozása magasabb emelést is 
vonna maga után. Azt látni kell, hogy folyamatban van Miskolcon is az energetikai rendszernek a 
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folyamatos  korszerűsítése.  A  költségvetés  nagy  részében  fellelhető  egy  energetikai  irányú 
beruházás, ami pontosan azt célozza, hogy csökkenjenek a költségek. A biogáz üzem is ezt a célt 
szolgálja.  Hasonló  célt  szolgál  a  geotermikus  energia  felhasználásával  foglalkozó  cég,  mely 
kutatófúrásait végzi a környéken. Úgy véli,  hogy felelős energetikai gazdaságfejlesztési politikát 
folytat a város, illetve a Holding cégei is. A bizottsági üléseken látható, hogy folyamatos az ilyen 
típusú pályázatok figyelése, nagy hatékonysággal és nagy támogatottsággal bírnak ezek, viszonylag 
kevés önerővel.  Folyamatosan keresik annak a lehetőségét, hogy könnyítsék a város lakosainak, 
dolgozóinak és a  vállalkozásoknak a tevékenységét ennek tekintetében. Azzal szerinte mindenki 
egyetért, hogy ha valamiben nagyfokú tudatosság figyelhető meg, akkor ez az, hogy ahol csak lehet 
próbáljanak meg energia-hatékonyan és környezettudatosan élni és működni.
Kéri ezzel a kiegészítéssel támogassák az előterjesztést.

Dr. Tompa Sándor: Mindenféle energiahatékonyságot javító intézkedést, programot támogatnak, 
ahogy eddig  is  tették.  Az is  szeretnék világossá  tenni,  hogy a  városnak a  díjmódosításra  nincs 
lehetősége – szerinte erről rosszul tájékoztatták Polgármester urat -, csupán javaslatot tehetnek az 
Energia Hivatal, illetve a Miniszter felé, és ő mérlegeli, hogy támogatja-e, vagy sem. Úgy gondolja, 
hogy érdemes  volna  ezt  tisztázni.Szeretné  megkérdezni,  hogy mennyi  az  a  hődíj  –  államilag  – 
amennyiért a MIFŰ-től veszik az energiát, és mennyi az a szolgáltat díj, amiért a lakos kapja, és 
mennyi állami támogatást kap a MIHŐ azért, mert távhőszolgáltatást végez. Szeretné, ha ennek az 
egyenlegét is nyilvánosságra hoznák.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Jakab  képviselő  úrnak  válaszol  a  feltett  kérdésére,  miszerint  ő 
egyetlen lakossági fórumon sem ígérte azt, hogy ha a biomassza kazán beüzemel akkor olcsóbb lesz 
a Dél-Kiliánban a távhőszolgáltatás díja. Ezt egy fórumon felvetette a MIHŐ vezetőjének és ennyi 
történt.  Ezt  még  azzal  egészíti  ki,  hogy  a  Magyar  Energia  Hivatal  az  ármegállapítás  során  a 
távhőtermelőktől-  és szolgáltatóktól bekéri  a működési  adatokat,  költségeket,  és ennek tükrében 
állapítja meg az árakat. Tehát ha alacsonyabb a hőelőállítási költség, akkor alacsonyabb a hődíj is. 
Miskolc  a  nagyvárosok  közül  a  2.  legolcsóbb  hődíjat  alkalmazó  város,  így  meglehetősen 
befolyásolja a hődíj nagyságát az alternatív energiaforrások alkalmazása, melyek a jövőben még 
inkább megjelennek majd a távhő árakban.

Földesi Norbert: Az elhangzottakból úgy értette, hogy csökkenni fog a távhő ára. Az avasi lakosok 
miatt érdeklődik, hogy ez mikorra várható és milyen mértékű lesz. Az a kérdése, hogy ha erre még 
nem tud Polgármester úr most válaszolni, akkor majd mikor fog.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
Elmondja, hogy amikor a geotermia beindul, akkor teremtődik meg a lehetősége annak, hogy az 
árcsökkenés megtörténjen, akkor fognak tudni erre konkrét választ adni. Ahogy Tompa képviselő úr 
elmondta, engedélyhez kötött az árcsökkentés is, de nem gondolja, hogy ha ezt kérik a Kormánytól, 
akkor ne támogatnák.
Képviselő úr kérdésére válaszol a MIHŐ-től Móricz úr.

Móricz József (MIHŐ): Tompa úr kérdésére az a válasza, hogy nagyon összetett a folyamat, több 
részből áll az ár, amelyet megállapít a Miniszter. Van egyrészt egy távhő termelői hőár, amit termel a 
miskolci fűtőerőmű – ill. most már a biomassza fűtőmű is, és majd a geotermális erőmű is. Több 
telephely van, a  Tatár utcáról 5150 Ft/GJ a hatóságilag megállapított  távhőtermelői ár.  Van egy 
távhő-ártámogatás,  amit  a  távhőszolgáltató  /MIHŐ Kft./  kap,  ez  erre  a  telephelyre  2160 Ft/GJ, 
valamint van egy távhőszolgáltatói ár, amely jelenleg 3260 Ft + ÁFA. Ezt úgy kell értelmezni, hogy 
vannak különböző telephelyeken hőmennyiségek és a távhő-ártámogatás összege, valamint kijön 
egy üzleti  modellszámítás.  A társaságnak  az  üzleti  terve  úgy alakul,  hogy nullszaldós  ebből  a 
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társaságnak a várható üzleti eredménye. 

Az 5. napirendi tárgyalása: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendeletmódosítást a 2011.  augusztus 11-ei Közgyűlés VI-
216/23.116/2011. számú határozat 3. pontja írta elő. A módosítás során nagyobb összefüggő építési 
terület alakul ki a beruházás céljára, ahol kis mértékben 20-ról 15 %-ra csökken az építési 
övezetben előírt minimális zöldterületi fedettség, és közútkapcsolat jön létre a szomszédos 
szirmabesenyői gazdasági területtel.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények: 

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

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Dr. Tompa Sándor: Elmondja, hogy ha egy képviselő tartózkodik, akkor az azért van, mert nem 
tudja pontosan, hogy miről szól az előterjesztés. Jobban megnézve arról szól, hogy a zöld terület 
aránya az ipari park területén csökken ennek a szabályozási módosításnak az eredményeként. Nem 
is a szakmai részéhez, hanem a sajtó felvezetéshez szeretne hozzászólni, ami úgy aposztrofálta ezt 
az  előterjesztést,  hogy nőtt  a  befektetésekre  szánt  terület  nagysága.  Elmondja,  hogy semmilyen 
terület nem nőtt, a zöld területek aránya csökkent. Miskolcon nem keletkezik új zöldmezős terület 
ennek a szabályozási tervmódosításnak az elfogadásával. Miskolcon – amióta az új városvezetés 
van – nem alakítottak ki új, zöldmezős területeket, az amit az előző városvezetés létrehozott, azzal 
gazdálkodnak. Ezzel együtt  támogatják az előterjesztést,  de felhívják rá a figyelmet,  hogy az új 
városvezetés a más eredményeivel dicsekszik.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A beépíthető terület  nagysága nő. Az előterjesztés arról szól, hogy 
Miskolcra jön egy nagybefektető, aki munkahelyeket fog teremteni és szüksége van több beépíthető 
területre.  20-ról  15%-ra  csökken  a  kötelező  zöldterület  mértéke,  tehát  a  beépíthetőé  5%-al  nő. 
További hatása a Szirmabesenyővel való útösszeköttetés, annak hosszában jelentkező megtakarítás 
némi költségvetési megtakarítást fog hozni a jövőben.

Pakusza Zoltán: A JOBBIK-frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.

Dr. Tompa Sándor: Főépítész úrtól szeretné megkérdezni, hogy hány m2  -rel nőtt a befektetésre 
felhasználható terület ennek a szabályozási tervmódosításnak az eredménye képen.
Nem tudja,  hogy az  útkapcsolattal  kapcsolatos  kérdésben – ami  feltétele  volt  a  befektetőnek – 
történt-e előre lépés. Felvetődött – amire annak idején Polgármester úr biztató választ adott -, hogy a 
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leendő befektető Európai Uniós támogatás iránt is folyamodott. A kérdése az, hogy ez hol tart, mert 
tavaly augusztus óta erről semmit nem tud a közvélemény.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Főépítész urat, hogy csak arra a kérdésre adjon választ, hogy 
hány m2 -el nőtt, mert a többi  információ a zárt ülés anyaga.

Dr. Kiss János: Tompa képviselő úr azon felvetésére - hogy állnak az ipari parkok-, az a válasza, 
hogy ezeket az ipari parkokat be kell telepíteni, ha ez megtörtént, akkor lehet következő ipari park 
fejlesztést csinálni. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti 
vitát lezárja.
Megadja Főépítész úrnak a szót, hogy reagáljon.

Rostás László: Tompa képviselő úr kérdésére 5000 m2 a válasz, fél hektár.

A 6. napirendi tárgyal: Javaslat  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a 
játszótéri  dohányzás  tilalmáról  szóló  15/2011.  (IV.20.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

A kiküldött anyagon a rendelet címe elírásra került, ezt pontosította.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a játszótéri 
dohányzás tilalmáról szóló 15/2011. (IV.20.) önkormányzati rendeletét, mely tiltja a dohányzást a 
város közterületein található játszótereken, továbbá e játszóterek határvonalától számított 10 m-en 
belül. 
Mivel 2012. január 1-jétől a jogszabályi hierarchiában a magasabb szinten álló törvény szabályozza 
az említett kérdést, ezért a rendelet hatályban tartására nincs szükség. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.
 
A     vitában     hozzászólók:  

Dr. Mokrai Mihály: Ezt a rendelettervezetet a JOBBIK-frakció terjesztette elő, és már akkor is 
elmondta, hogy várni kellene vele néhány hónapot, mert talán megszületik egy olyan jogszabály, 
ami  teljesen  feleslegessé  teszi  ennek  a  jogszabálynak az  elfogadását.  Amikor  ezt  a  jogszabályt 
elfogadták  már  a  parlament  honlapján  volt  az  a  jogszabály-tervezet  –  ami  alapján  az 
önkormányzatét hatályon kívül fogják helyezni – már megjelent, tervezettként ott volt Ezek azok a 
felesleges  munkák,  amit  az  önkormányzat  közgyűlése  megtakaríthat  magának,  és  az  érdemi 
munkára több idő maradna. Frakciója nevében elmondja, hogy boldogan fognak arra szavazni, hogy 
ezt a rendeletet töröljék a rendszerből.
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Dr. Kovács László: Ez a napirend is mutatja azt, hogy be tudnak fogadni ellenzéki javaslatokat. 
Elmondja,  hogy  amikor  ez  a  vita  zajlott  ezzel  az  önkormányzati  rendeletnek  az  elfogadásával 
kapcsolatosan, akkor elhangzottak azok, hogy nem kellene elfogadni, éppen azért, mert egy felsőbb 
szintű törvényi szabályozás fogja ezt annulálni. Örül annak, hogy ezt korábban elfogadták, mert 
elébe  mentek  a  törvényi  szabályozásnak,  példát  mutattak,  hogy  Miskolcon  megpróbálnak  a 
játszótereknek  a  tisztasága  és  az  egészségvédelme  érdekében  fellépni.  Támogatják a napirendi 
pontot.

Jakab Péter: Nem érti, hogy Mokrai képviselő úrnak mi a problémája azzal, hogy Miskolcon fél 
évvel  hamarabb  tiltották  ki  a  dohányosokat  a  játszótérről.  Szerinte  ez  nem nagy gond,  mert  a 
gyerekek ennyit megérdemelnek.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti 
vitát lezárja.

A 7. napirendi tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és 
sportfeladatairól szóló 3/2008. (III.12.) rendeletének módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 
3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a 2011. december 15-én 
Közgyűlés által elfogadott Sportkoncepció alapján. A Sportkoncepcióban megfogalmazott elvek 
szerint módosításra kerültek a sporttámogatás felosztási keretei, a támogatható szervezetek és 
rendezvények köre, valamint elbírálásuknak szempontjai. 
Az anyaghoz módosító indítványt nyújtott be az előterjesztő Zsiga Marcell alpolgármester úr és 
Bartha György képviselő úr. 

Képviselő úr  benyújtott  javaslatában  a rendelet mindkét szakaszát érintően,  a módosítás 
szövegezését pontosította. Módosító javaslata  az érvényben lévő Sportkoncepcióval összhangban 
áll. Javaslatát támogatja. 

Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta a rendelet módosítását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: egyhangúlag támogatta a 

rendelet módosítást.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Bartha György: Köszöni Polgármester úrnak, hogy elfogadja – ami által a FIDESZ-frakció is el 
fogja fogadni – a módosító indítványt. Egy jól előkészített anyagnak tartja, és szerinte ez rendezi a 
Sportkoncepcióval  kapcsolatos  összes  olyan  kérdést,  ami  eddig  nyitott  volt.  Azért  tette  ezt  a  2 
módosító indítványt, hogy még azokat a pluszokat is bele tudják tenni. Ezek közül az egyik, hogy ne 
egyszemélyi  döntés  legyen  egy nagyon  fontos  kérdésben,  mint  a  pénzelosztás,  hanem előtte  a 
bizottság szintén mondjon róla véleményt. 
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Pakusza Zoltán: Az egységes szabályozást, az elvek előremutatóak és jónak tartják őket, akkor ha 
ezt a városvezetés be is tartja. Úgy gondolják, hogy a költségvetéssel egységbe kellene hozni. A 
számok  nincsenek  összhangban  az  aprólékosan  felépített  elvekkel.  Felhívják  a  Gazdálkodási 
főosztályvezető asszony figyelmét, hogy a „fűnyíró elv” eddig nem vezetett eredményre, és kérik 
azt, hogy intézkedjenek ebben az ügyben, annak az ágazatnak a finanszírozásában, ami a gyerekek 
testi és lelki épségét hivatott biztosítani.

Benczés Miklós: Meglátása  szerint  a  rendelet  módosítás  kapcsán  nagy az  összhang a  frakciók 
között, ami nem meglepő, hiszen ez így volt a Sportkoncepció kapcsán is. A Sportkoncepciónak a 
megalkotóit még egyszer dicséret illeti, illetve Bartha képviselő úr észrevétele is kiválóan megállta a 
helyét, nem véletlenül fogadta el a frakció.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a települési szilárd 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, a meghívó szerinti   8.,     20.     és     21.     napirendi   
pontok     együttes     tárgyalják     meg.  

A 8. napirend tárgya: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítására című előterjesztéshez

Dr. Kriza Ákos polgármester: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 
rendelet módosítására tesz javaslatot. A Közgyűlés decemberi ülésén 2012. január 1-jétől 
módosította a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjtételeit. Az Országgyűlés - a decemberi 
ülést követően - módosította a hulladékgazdálkodási törvényt, és 2012-ben a 2011. évi díjak 
alkalmazását írta elő. Mivel a módosítás miatt a decemberben elfogadott díjak nem alkalmazhatók, 
a 2011. évi díjtételek hatályos rendeletben történő megjelenítése indokolt. A módosítás tehát 
jogtechnikai jellegű.

A 20. napirend tárgya: Javaslat a települési szilárd kommunális hulladékkezelői 
közszolgáltató személyének kiválasztására

valamint a

A 21. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási 
rendszer-üzemeltetési koncepció-módosításának elfogadására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezeknél a napirendi pontoknál a következő kiegészítést teszi: A 
Miskolc Térségi Konzorcium "Miskolc és Térsége Települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének 
továbbfejlesztése" című pályázatához kapcsolódnak. A pályázattal a Konzorcium több, mint 2 
milliárd forintos támogatást nyert. A támogatásra tekintettel a hulladékkezelési közszolgáltatás 
ellátását végző szervezet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és módosítani kell a 
Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepcióját.
Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését a napirendek elfogadott sorrendjében.
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Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: mindegyik előterjesztés elfogadását támogatta.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: mindegyik  előterjesztés  elfogadását 

támogatta.
• Pénzügyi Bizottság: a 8. napirendi pont elfogadását többségében, míg a 20. és 21.napirendi 

pont elfogadását egyhangúlag támogatta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirendek felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:   

Földesi Norbert: Egy technikai  kérdése  van,  miszerint  a  város  vezetése  nem kommunikált  az 
országgyűlési  képviselőivel  – mert  nem gondolja,  hogy december 15-én volt  arról  előterjesztés, 
hogy  mit  fognak  elfogadni  30-án  a  Parlamentben,  15-én  ez  még  visszavonható  lett  volna. 
Indokolatlan volt, hogy akkor megemelték, viszont az indokolatlanság indoka akkor az volt, hogy az 
üzemanyag  árak  és  a  díjak,  árak  emelkedése  indokolja  azt,  hogy emelést  hajtsanak  végre.  Az 
üzemanyagárak még mindig nem tértek vissza, az emelést sem sikerült végrehajtani, mihez kezd a 
cég ezzel a felmerülő, kieső bevétellel.
Tehát az a 2 kérdése van, hogy hogy nem tudták, hogy lesz ez a törvény módosítás, és hogy mit 
kezd a cég azzal a bevétellel, amivel tervezték az évet.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Pontosan az volt a lényeg, hogy vártak. Vártak, amíg a Parlament 
meghozza a döntését, de a tavalyi év folyamán nagyon sok jogszabályt hoztak, így a Közgyűlésnek 
döntenie kellett a díjemelés tényéről. Molnár Attila tájékoztatást fog majd adni a felmerült kérdésre.

Soós Attila: Korábban úgy ítélték meg, hogy a környezettudatos hulladékkezelés és a tartósan stabil 
és fenntartható komfortérzet a városban indokolja a díjemelést. Ez nyújtott megfelelő fedezetet arra, 
hogy tartósan és hosszútávon a hulladékkezelése a városnak és közvetlen környezetének meg legyen 
oldva  úgy,  hogy  a  lakók  ennek  az  előnyeit  élvezzék.  Ehhez  képest  a  Parlament  úgy  döntött 
elsődlegesnek értékeli, hogy a lakosság kímélve legyen a tekintetben, tehát nem terhelhető tovább. 
Ezért  született  az  a döntés,  hogy ezeket  a típusú díjakat  befagyasztja,  nem emelhetőek.  Két  jó, 
illetve rossz közül  kellett  választani  –  nézőpont  kérdése -,  a döntés  megszületett  és elfogadják. 
Meghallgatják Molnár Attila urat,  hogy ezt hogyan fogják tudni átvezetni úgy, hogy továbbra is 
tartósan fenntartható környezettudatos hulladékkezelés valósuljon meg a városban és környékén.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
A vitában elhangzott kérdésekre Molnár Attila ügyvezető úr reagál.

Molnár Attila (AVE): Jól emlékszik képviselő úr, december 15-én sürgősségi indítvánnyal azért lett 
behozva a hulladékkezelési díj módosítása, mert az utolsó pillanatig várták, hogy ki fog jönni az új 
hulladékgazdálkodási  törvény.  A  tavalyi  esztendőben  ez  nem  született  meg,  de  már  be  van 
terjesztve, és a ház tárgyalja, és miután meg lesz állapítva az új díjképzésnek a módja és tematikája  
azt  szerették  volna,  hogy  az  alapján  legyen  a  városban  is  megállapítva,  és  ne  utólag  kelljen 
módosítani.  Sokan  ismerték  azt,  hogy  milyen  beltartalma  lesz  az  új  törvénynek,  voltak  olyan 
városok,  ahol  már  30%-os  emeléseket  fogadtak  el.  Ezt  egy  egyéni  módosító  indítvánnyal 
meghatározták 23-án és kihirdették 30-án. Ezért kell ezt a technikai kérdést visszavonni, de fontos 
elmondani, hogy ez nem befagyasztott dolog, mert ha kijön az új hulladékgazdálkodási törvény – 
várhatóan július 1-jétől hatályba fog lépni – abban meg lesz határozva az új díjképzés és akkor 
annak megfelelő módon kell majd kialakítani az új hulladékgazdálkodási díjat. Valószínűnek tartja – 
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Államtitkár  úrtól  azt  a  tájékoztatást  kapták -,  hogy az első félévben kieső bevételt,  illetve az a 
kompenzációt a második félévben fogja kezelni a kormányzat valamilyen formában.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően összevontan 
tárgyalják a meghívó szerinti 10.     és     25.     napirendi     pontot.  

A 10. napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó 2012. évi tőkeemelésre

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 22- i ülésén 
elfogadott határozat alapján a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt” saját forrása a 
Támogatási Szerződésben meghatározott módon 3 milliárd 951 millió Ft összegben rendelkezésre 
fog állni a kívánt időszakra. 
A tőkeemelés első üteme 2010 márciusában, 1 milliárd 216 millió Ft összegben megvalósult oly 
módon, hogy mivel az Önkormányzat nem közvetlen tulajdonosa a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt.-nek, ezért elsőként, mint alapító a Miskolc Holding Zrt. jegyzett tőkéjének felemeléséről hozott 
döntést, majd ezzel egy időben arra kötelezte a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy emelje meg az MVK 
Zrt. alaptőkéjét ugyanolyan összeggel. 
Elérkezett a tőkeemelés második üteme, melyet ugyanolyan módon kell végrehajtani, mint 
korábban, jelenleg 350 millió Ft összegben. Ennek legfőbb oka, hogy a 31 db villamos jármű 
szállítására vonatkozó szerződés megkötésre került februárban, és a szállító hamarosan benyújtja 
előlegbekérőjét, melynek önrészét biztosítani kell az MVK Zrt. részére. 

A 25. napirend tárgya: Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
előrehaladásáról szóló 2011. augusztus –  2012. február időszakra 
vonatkozó beszámoló elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 18-án 
elfogadott határozatában felkérte a Polgármestert, hogy félévente számoljon be a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése nagyprojekt”megvalósításáról a projekt időtartama alatt és projekt 
lezárását követően. A beszámoló elkészítése ennek megfelelően féléves intervallumokban történik. 
Az előterjesztett beszámoló a 2011. szeptember –  2012. február közötti időszak legfontosabb 
eseményeit foglalja össze. Ebben az időszakban fontos mérföldkövekhez érkezett el a Zöld Nyíl 
projekt a villamospálya felújítása és a meghosszabbítás szakaszának építése tekintetében, valamint a 
villamos jármű tender folytatását illetően.
Elkészült a teljes rekonstrukciós szakasz felújítása, és a meghosszabbítás szakasza is megépült. 
2012. január 16-tól a teljes villamos pálya átadásra került az utasforgalomnak.
A 2011. május óta tartó 31 db villamos jármű beszerzésére irányuló IV. közbeszerzési eljárás 
lezárult, február 15-én megköthették a szerződést a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt.-vel. 

Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett. 

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: a tőkeemelési javaslatot egyhangúlag, míg a 
féléves időszakra vonatkozó beszámoló elfogadását többségében támogatta.

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: mindkét  határozati  javaslat  elfogadását 
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egyhangúlag támogatta.
• Pénzügyi Bizottság: a tőkeemelési határozati javaslatot többségében, a féléves beszámolót 

egyhangúlag támogatta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 10. és a 25. napirendi előterjesztések felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 11. napirend tárgya: Javaslat a „Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ” című 
projekthez kapcsolódó monitoring szakértői megbízási szerződés 
megkötésének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A „Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ” című projekt 
1.680.875.000 Ft támogatási összeggel, 1.902.052.000 Ft, összköltséggel valósul meg.
Az elmúlt hónapokban áttekintésre és átszervezésre került a projektmenedzsment struktúrája. A 
kialakított együttműködési rendszer, valamint a projekt kivitelezésének előrehaladott stádiuma 
folyamatos projekt monitoring tevékenységet igényel. 
Jelen előterjesztés a Miskolci Városfejlesztési Kft. projekt monitoring szakértői megbízására 
irányul.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja,  hogy  nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a 12.     és     a     13.   
napirend     tárgyalásá  val folytatják munkájukat, vagyis a Miskolci Galéria pályázatainak 
támogatására vonatkozó előterjesztések együttes tárgyalása következik:

A  12.     előterjesztés  hez kiegészítésül elmondja, hogy a Miskolci Galéria Nonprofit Kft. 2012. 
március 14-i határidővel a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázati konstrukció keretében kíván pályázatot 
benyújtani az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez a középiskolás korú miskolci 
fiataloknak szóló tehetséggondozó képzések megvalósítására a kreatív ipar 4  területén. A projekt 
során infrastrukturális fejlesztés valósulna meg, és új céllal elindított múzeumpedagógiai 
szolgáltatások is elindulhatnának.
A pályázó sikeres pályázat esetén működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül. Önrészt nem szükséges biztosítani, de a pályázat 
utófinanszírozású. A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 20 millió Ft összegre pályázik.

A  13.     napirend  hez elmondja tájékoztatásul, hogy a Miskolci Galéria 2012. március 30-ai 
határidővel a TIOP-1.2.2-11/1 pályázati konstrukció keretében kíván pályázatot benyújtani az 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez oktató múzeumi foglalkoztatótér és ehhez 
kapcsolódó informatikai pont, valamint kortárs művészeti tanulmányi raktár kialakítására.
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A konstrukció célja, hogy a múzeumban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében 
a hozzáférés több csatornán is biztosítva legyen. A projekt során infrastrukturális fejlesztés várható, 
az Alkotóház egy részének állagmegóvása is megoldódhat a pályázattal.
Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: mindkét  határozati  javaslat  elfogadását 
egyhangúlag támogatta.

• Pénzügyi Bizottság: mindkét határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatta.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: mindkét  határozati  javaslat  elfogadását 

egyhangúlag támogatta.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: mindkét  előterjesztést 

egyhangúlag támogatta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirendek felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Eperjesi Erika: Elmondja,  hogy a 12-es napirendben foglalt  előterjesztés  egy olyan pályázatot 
mutat  be,  amely  lehetőséget  kínál  a  Miskolci  Galéria  számára  kreatív  foglalkozássorozatok 
megtartására.  Kiegészítő  tevékenységként  szerepelhet  pályaválasztási  lehetőségekkel  kapcsolatos 
börzék és bemutatók megtartása is. A pályázat több szempontból is előnyös lehet a város, valamint 
az  intézmény számára.  A konstrukció  célja  a  művészetekhez  kapcsolódó  elméleti  ismeretek  és 
gyakorlati  tevékenységek  körének  bővítése,  ez  egyrészt  a  már  korábban  kialakított  intézményi 
kapcsolatokat segíti, másrészt egy piaci alapú szemlélet bevonását is megköveteli. A galéria bővíteni 
tudja  az  eddigi  múzeum pedagógiai  foglalkozások spektrumát.  Fiatalokra  nézve  kedvező,  hogy 
elméleti,  gyakorlati  és  produktív  szakaszban  is  foglalkozhatnak  az  adott  területtel,  és  a  galéria 
tehetséggondozó  programjainak  segítségével  előnyhöz  juthatnak  a  továbbtanulásban,  de  akár  a 
munkakeresés kapcsán is.
Ehhez csatlakozik a 13-as napirend, amely egy másik pályázatot mutat be szintén a Miskolci Galéria 
számára. Ebben – ha elnyeri a pályázatot a galéria – lehetőséget kap a jelenlegi műhelyi és raktári 
céljait  szolgáló  elhanyagolt  állapotban  lévő  Alkotóház  átalakítására.  Ebben  az  épületben 
megvalósítható egy oktató múzeumi foglalkoztató tér  és az ehhez kapcsolódó informatikai pont, 
valamint egy kortárs művészeti tanulmányi raktár is. Fontos szempont, hogy az épület értékét is 
növeli ez a beruházás, az átalakítás gazdaságosabbá, energiatakarékosabbá teszi az adott épületrész 
működését, és mérsékli a közüzemi költségeket. A projekt során hagyományos színvonallal és céllal, 
de új eszközökkel és új helyen elindított múzeumpedagógiai szolgáltatások is várhatók. A fiatalok 
valódi  raktári  körülmények  között  tanulmányozhatják  a  gyűjteményeket,  megtapasztalhatják  a 
muzeológiai  munka  mikéntjét,  és  a  legmodernebb  energiatakarékos  technikákkal  dolgozhatnak. 
Miskolcon jelenleg nincs ilyen jellegű oktatóhely, ez egyedülálló lenne a városban.

Dr. Mokrai Mihály: Minkét előterjesztést támogatja frakciója, és pozitívnak tartják az előterjesztés 
azt a gondolatát, hogy a miskolci iskolásokat bevonják abba az értékhalmazba, amit kialakítottak az 
elődök.  Nemcsak  a  gyerekek,  hanem  az  iskolák  bevonását  is  fontosnak  tartja,  amit  szervezett 
keretek között kellene megtenni. Üdvözlik az Alkotóház megújítását is. Kialakítják azt az igényt a 
miskolci iskolásokban, hogy a kultúra az életük szerves része legyen, ezáltal válhassanak miskolci 
polgárokká. A pályázatban az a legszebb, hogy nem kerül forrásba, csak előfinanszírozni kell. 
Tehát  a  pályázatokat  frakciója  nevében  is  támogathatónak  találja,  és  úgy gondolja,  hogy ilyen 
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ügyekben a városvezetés mindig számíthat a szocialista frakció támogatására.

20:00 Polgármester úr átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a 14.      és     a     15.   MISEK Kft.-vel kapcsolatos 
napirendi     előterjesztéseket     együttesen     tárgyalják     meg.  

A 14.     előterjesztés  hez kiegészítésül elmondja, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. 
évben pályázatot nyújtott be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került 
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”  elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázat tárgya a 
Tömörkényi úti orvosi rendelő komplexum teljes épületfelújítása, orvosi műszerek, berendezések, 
informatikai eszközök beszerzése, valamint a Szentgyörgy úton új építésű egészségház kialakítása. 
Az épületek műszaki átadása 2011. év végén megtörtént. Mindkét Egészségházban a háziorvosi 
alapellátáson túl, kialakításra kerülnek szakrendelések (szülészet, érsebészet, reumatológia, 
szemészet, urológia, neurológia) amelyeket a MISEK Nonprofit Kft. fog biztosítani. Ahhoz, hogy 
ezek a szakrendelések beindulhassanak, szükség van arra, hogy a MISEK Nonprofit Kft. működési 
engedélyt kapjon, amelynek feltétele, hogy alapító okiratában telephelyként feltüntetésre kerüljön a 
két egészségház.

A 15.     napirendi     pont  hoz megjegyzi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008. 
december 18-i ülésén döntött a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő 
átalakításáról, és létrehozta a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft.-t.
Az Önkormányzat és a MISEK nonprofit Kft. között egészségügyi közfeladat-átadási szerződés jött 
létre fekvőbeteg-szakellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására. 
A szerződés 3 éves határozott időre került megkötésre, ezért szükséges annak meghosszabbítása.
Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését a napirendek elfogadott sorrendjében.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: mindkét előterjesztést egyhangúlag támogatta.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: mindkét előterjesztést támogatta.
• Pénzügyi Bizottság: mindkét előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatta.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: mindkét előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirendek feletti vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Dr. Kovács László: A bevezetők  után  még  fontosnak  tartja  elmondani,  hogy történelmileg  az 
egészségház  projekt  mindkét  városvezetésnek  a  sikertörténete,  mindkettő  a  városért  dolgozott. 
Abban a fázisban van a projekt, hogy a házi- és gyermekorvosi rendelések már működnek, és a 
környező lakosság várja, hogy mikor kezdődnek meg a szakorvosi rendelések is. Bízik abban, hogy 
a napirend elfogadását követően az események felgyorsulnak, és remélhetőleg már április 1-jétől 
megkezdődnek azok is. 
A másik napirend inkább jogi témájú, összegezve plusz 2 évvel, tehát 3 helyett 5 évre változna az 
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eredeti szerződéshez képest a MISEK-kel kötött közfeladat-ellátási szerződés. 

Dr. Mokrai Mihály: A történetnek a végére értek,  ami  4 évvel  ezelőtt  indult  a  Közgyűlésben. 
Akkor a Háziorvosi Egyesüléssel karöltve kidolgoztak egy programot, mely azt tartalmazta, hogy 
Miskolcon 6 egészségházat kell létrehozni. Ezekben az egészségházakban lehetőséget biztosítottak 
arra  is,  hogy  olyan  szociális  munkások  is  foglalkozhassanak  azokkal  az  emberekkel,  akik  ezt 
igénylik az egészségügyi ellátás mellett, amire idáig nem volt példa. Ez az újszerű kezdeményezés 
sikerre volt ítélve.
A másik előterjesztés vonatkozásában nem történik más, csak az egészségügyi közfeladat-ellátási 
szerződést meghosszabbítják, amit meghatározott időközönként meg kell tenni.
Sajnálja,  hogy nincs  itt  az  Igazgató  úr,  mert  szeretett  volna  néhány kérdést  feltenni  neki,  mint 
előterjesztőnek, például, hogy mi van a MISEK-ben a bérkompenzációval, mi van a „Kiscsillagpont 
Kórház” pályázattal, amivel 5,4 milliárdot nyertek a városnak. Ezen felül még érdekelte volna az, 
hogy 2013-ban mi történik ezzel a kórházzal, mert erről nem hallottak semmit. 

Dr. Kovács László: Egy apró kiegészítést szeretne tenni Mokrai képviselő úrnak, hogy valóban úgy 
van, hogy az egészségház projekt elkezdődött és kritikák is érték az akkori ellenzék részéről, de 
emellett  meg  kell  említenie,  hogy a  szóban  forgó  2  egészségház  teljes  támogatását  élvezte  az 
ellenzéknek is. Az egészségház projekttel kapcsolatos kritika arról szólt, hogy a Komlóstető és a 
Vasgyári SZTK-nak a kérdésköre. Tehát amikről jelenleg szó van, azok mind helyben vannak, a 
földrajzi elhelyezkedésük megfelelő. Abban a vonatkozásában alakult ki vita, hogy a Komlóstetőről 
az  ott  működő  háziorvosi  rendelőt  bevigyék-e  a  Vasgyári  SZTK-ba.  A múlt  heti  Egészségügyi 
Bizottság ülésekor tárgyaláskor is volt egy hasonló kérdés – hogy az egyik avasi háziorvosi rendelőt 
szeretnék bevinni a Semmelweis SZTK-ba -, és mivel konzekvensek voltak már a témában, most 
sem támogatták ezt, mert az ott lakóknak a helyben történő ellátása sérülne. Tehát a vita ezen volt 
akkor is, hogy elvigyék-e, vagy sem, nem pedig magán az egészségház projekten.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Gondolta, hogy szóba fog kerülni a komlóstetői orvosi rendelő. Sem 
ő, sem a lakosság nem támogatta az orvosi rendelő beköltöztetését a Vasgyári SZTK-ba. A betegek 
számára az az előnyös, ha minél közelebb vannak az orvoshoz. Az, hogy buszozniuk kell, illetve az 
SZTK-ban mindig hatalmas tömeg van,  nagy hátrány.  A gyógyszertári  forgalom növelése miatt 
bevinni a rendelést az SZTK-ba több, mint felháborító.

Varga Gergő: Örömét  szeretné  kifejezni  az  Avasi  Egészségházzal  kapcsolatban,  ha  jól  tudja 
hamarosan megnyitja kapuit.

Dr. Mokrai Mihály: Sajnálja Gazdusné képviselő asszonyt, hogy nem értette meg az egészségház 
koncepció lényegét. Többször ismételték, hogy mi az előnye a betegek szempontjából, az ellátás 
szempontjából. Annyit tud mondani, hogy sajnálja. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 16. napirend tárgya: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Robert 
Bosch Energy and Body Systems Kft.-vel és a Robert Bosch Power 
Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai csoport indítására és férőhely 
biztosítására a Katowice úti Sport Tagóvodában

valamint a
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A 17. napirend tárgya: Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola helyiségeinek és ingó vagyontárgyainak bérbeadására 
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 
Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a 
német iskola működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek 
biztosítása című előterjesztéseinek

együttes tárgyalására térnek át.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fenntartásában működik a Katowice úti Sport Tagóvoda. 
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a Robert Bosch Power Tool Kft. Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával, egyetértésével a jelenleg üresen álló 
csoportszobában, munkavállalóik óvodáskorú gyermekei részére egy új, német nyelvű óvodai 
csoportot kíván indítani, német nyelven oktató óvodapedagógussal 2012. szeptember 1. napjától 
kezdődően, valamint a már meglévő csoportokban –  a Bosch munkavállalói gyermekeinek 
elhelyezése céljából – óvodai férőhely biztosításának lehetőségét is szeretné megteremteni. 
A Bosch, a német nyelvű óvodai csoport indítására vonatkozó együttműködési megállapodást 
határozatlan időtartamra, 2012. április 1. hatállyal kötné meg.

A     17.     napirendi     pont  hoz néhány gondolatként elmondja, hogy a Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány a Szabó Lőrinc Általános 
és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola által használt ingatlan egy részében a Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. gyárakban 
dolgozó külföldi munkatársak gyermekei részére nemzetközi iskolát kíván működtetni az általános 
iskolai képzés 1-4. évfolyamán, ahol lehetőség nyílik más nemzetközi vállalatok dolgozói és a 
miskolci lakosok gyermekeinek nemzetközi képzésben való részvételére. 
A Közalapítvány az ingatlanrészre vonatkozóan a bérleti szerződést 2012. augusztus 1. hatállyal 
kötné meg, tekintettel a szeptemberi iskolakezdésre. A bérleti szerződés megkötésével Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola fenntartója, az iskola és a Közalapítvány között létrejövő bérleti jogviszony 
előzetes jóváhagyásával biztosítja a Közalapítvány fenntartásában működő német iskola 
működéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyak használatát.
Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: mindkét  előterjesztés  elfogadását 
egyhangúlag támogatta.

• Pénzügyi Bizottság: mindkét előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatta.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: mindkét előterjesztés elfogadását egyhangúlag 

támogatta.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: mindkét  előterjesztés 

elfogadását támogatta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirendek felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  
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Pakusza Zoltán: A JOBBIK-frakció nevében lenne néhány kérdése. Alapvetően úgy gondolják, 
hogy  a  város  versenyképességének  a  javításához  hozzá  fog  járulni  a  nemzetközi  iskolának  a 
működése.  Tudomásuk szerint  Németországból  érkeznek tanárok,  tehát  a  miskolci  pedagógusok 
számára ez nem szolgál munkahelyteremtésre. Az a kérdése, hogy a bérek finanszírozása az hogyan 
fog alakulni, mennyiben fogja a Bosch és mennyiben Miskolc városa, vagy a közalapítvány állni a 
dolgot.
Másik kérdése a bérleti díjjal kapcsolatos. Van egy megállapítás, miszerint 393 ezer Ft.+ÁFA/hó 
értékben lenne a piaci érték, és ezt Miskolc városa kedvezményesen 40 ezer Ft.+ÁFA/hó mértékben 
fogja biztosítani az iskola számára. Túlzottnak tartja a kedvezmény mértékét, kiváltképp annak az 
ismeretében, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a bérleti díj megfizetése mellett tartalmazza 
a  bérelt  ingatlanrészre  vonatkozó  rezsi  költséget  is.  Tehát  ezt  a  40  ezer  forintot  meglehetősen 
kevésnek tartja, és erről szeretne tájékoztatást kapni, hogy miért ekkora ez az összeg.

Molnár Péter: Pakusza  képviselő  úr  által  felvetett  kritikai  célzatú  kérdésekre  nem ő  hivatott 
válaszolni, de amit mond abban lesz majd válasz is. Úgy gondolja, hogy minden miskolci számára 
örömteli  az,  hogy  terjeszkedik  a  Bosch  cégcsoport,  és  Miskolcon  már  2  gyárrésze  is  van. 
Nyilvánvaló,  hogy  a  cég  idetelepülésével  növekvő  számú  külföldi  munkás  is  érkezik,  és  a 
cégcsoportról tudva levő, hogy szociálisan is próbálnak gondoskodni a munkatársaikról az adott 
országban,  hogy minél  jobban  be  tudjanak  illeszkedni.  Természetes  igény  a  részükről,  hogy a 
gyermekeik  mind  az  óvodáztatásban,  mind  az  iskoláztatásban  részt  tudjanak  venni.  Ezt  a  2 
előterjesztést Miskolc részéről egy sikertörténetnek tartja, mert így a városban egy olyan érték jön 
létre, amely eddig nem volt. 
Az iskolával kapcsolatban tájékozódott – mivel saját választókörzetébe tartozik -, beszélgetett az 
iskola Igazgatónőjével, az ott dolgozókkal és mindannyian örülnek, pozitívumként értékelik, hogy 
ez az iskola a Szabó Lőrinc Iskola falai között fog működni.
Köszöni Kiss Gábor főosztályvezető úrnak az előkészítő munkáját, a Bosch cégcsoportnak, hogy 
partnerek voltak ebben a munkában is.
Példaértékű ami Miskolcon történik, hogy a Bosch az oktatás teljes vertikumában jelen van. Az 
egyetemen már évekkel korábban létrejött egy Bosch tanszék. Az Andrássy Szakközépiskola, mint 
Bosch partneriskola működik, és most az óvoda és általános iskola vonatkozásában is előremutató 
dolgok történnek.
A FIDESZ-KDNP-frakció nevében elmondja, hogy támogatják az előterjesztést.

Földesi Norbert: Elmondja, hogy Baján volt alkalma megnézni egy ilyen német iskolát. Gratulál 
hozzá frakciója nevében, és támogatásukról biztosítja a Közgyűlést.

Pfliegler Péter alpolgármester: Rövid kiegészítést tesz, ami arról szól, hogy a megkeresések – 
melyek Miskolcra érkeznek külföldi partnerek, befektetők részéről –  általában különböző listákat 
kérnek. Ezekben a kérdésekben – most már minden alkalommal – megtalálható az a kérdés, hogy 
van-e  Miskolcon,  ha  nem,  akkor  milyen  körben  található  nemzetközi  iskola.  Amennyiben  ez 
megvalósul, nagy dolog lesz, ha „igen” választ adhatnak. Egyenlőre német nyelven, de bízik benne, 
hogy a jövőben ez kibővül az angolra is.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri Kiss Gábor Humán főosztályvezető urat, hogy reagáljon a 
feltett kérdésekre.

Kiss Gábor: Pakusza  képviselő  úr  kérdéseire  válaszol.  Amit  Alpolgármester  úr  elmondott,  az 
messzemenően igaz, ezt alátámasztja minden ilyen kezdeményezés, hogy egy ilyen városnak kell 
nemzetközi iskola, ez biztos. 
A költségekkel kapcsolatban nagyon sokat és keményen egyeztettek a város érdekében, hogy ez 
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megvalósuljon. Csak olyan költségeket akartak magukra vállalni, amit kézben is tudnak tartani. A 
működésnek a költségeit, a nemzetközi tanároknak a bérét az utolsó fillérig a Bosch fizeti meg. Az 
infrastruktúrának  a  biztosítását  viszont  vállalta  az  önkormányzat.  A  bérleti  díj  valóban 
kedvezményes,  tudatosan  az.  Megítélésük  szerint  a  valódi,  minimális  működtetési  költségeket 
fedezi, tehát szerintük ez egy költséghatékony megoldás a város részéről. 
Reményei szerint 1 év múlva ezt egy angol osztállyal is ki kell egészíteni, mert lesz rá igény. Az lesz 
a sikertörténet vége.

Pakusza Zoltán: Köszöni a választ.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja 

A 18. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális 
fejlesztése ÉMOP – 4.2.1/A -11 című pályázat benyújtására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A szociális és gyermekjóléti intézmények beruházásainak 
(infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása érdekében az Észak - Magyarországi 
Operatív Program (ÉMOP) keretében „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” címmel pályázati felhívás jelent meg.
A pályázat alapvető célja a Szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások, valamint a 
gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele a 
szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának 
megteremtésével, új férőhelyek kialakításával, és már működő ellátások infrastrukturális 
fejlesztésével. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

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

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja

A 19. napirend tárgya: Javaslat Miskolc város területén áthaladó országos közutak egyes 
szakaszainak önkormányzati tulajdonba történő átvételére a 
villamos projekt megvalósításához kapcsolódóan

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Városi 
Közlekedési Zrt. konzorciuma a Közlekedési Operatív Program keretén belül a városi közösségi 
kötött-pályás közlekedés fejlesztésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró 
közreműködő szervezettel - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal - 2008. október 9-én 
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támogatási szerződést kötött.  A városi villamos vasút fejlesztése keretében közel 11 km hosszú 
villamos vasúti pálya felújítására, illetve 1,4 km új pálya építésére is sor kerül.
A pályaépítés, meghosszabbítás kivitelezése 2010-ben elkezdődött, a tervek szerint 2012-ben 
befejeződik. A villamos pálya átépítés, meghosszabbításon túl, a fejlesztés magában foglalja a 
megállóhelyek szélesítését, útkereszteződések, csomópontok, közművek átépítését. Az építési 
munkák elvégzéséhez szükséges a villamos pálya mellett vezető közút területének igénybevétele. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitom a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja

Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a 20.     és     21.     napirendi     pontokat   már a 8.     napirendi   
ponttal     összevontan     megtárgyalták  .

A 22. napirend tárgya: Javaslat nevelési-oktatási intézmények intézményvezetői 
álláshelyeire történő pályázat kiírására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A következő nevelési-oktatási intézményekben az 
intézményvezető magasabb vezetői megbízása 2012. július 31-én lejár: Avasi Gimnázium, Földes 
Ferenc Gimnázium, Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Petőfi Sándor 
Középiskolai Fiúkollégium, 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola.
A magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni, ezért jelen előterjesztésben a 
pályázatok kiírására tesz javaslatot. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

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

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Földesi Norbert: Tudomása szerint, hogy az Oktatási Bizottság egyhangúlag foglalt állás abban, 
hogy a megyei Kormányhivatal véleményét kikérik az ügyben, mivel 2013. január 1-jétől nem látják 
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még az iskolák sorsát, illetve az iskolák kezelőjének a sorsát. Azonban értesülése szerint ez a levél 
nem jutott el a Kormányhivatalig, hanem valahol megállt a rendszerben. Erről szeretne frakciója 
tájékoztatást kapni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:  Kéri Aljegyző urat a tájékoztatásra.

Dr. Szabó Zoltán: Nem tud tájékoztatást adni ebben a konkrét ügyben, mert nem ismeri az ügy 
részleteit.  Véleménye  szerint  a  bizottság  fordulhat  a  Kormányhivatalhoz  közvetlenül  is,  nem 
kötelessége igénybe venni a Jegyzői Kabinet útján történő adattovábbítás lehetőségét.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A vitát lezárja.

20:40 Polgármester úr visszaveszi az ülés vezetését.

A 23. napirend tárgya: Javaslat a 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. május 06-i 
rendkívüli időjárás miatt önkormányzati utakban keletkezett 
károk helyreállítása megnevezésű vis maior támogatással 
megvalósított projekt le nem hívott maradványösszegéről történő 
lemondásáról

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 2010. májusi rendkívül csapadékos időjárás következtében 
árvizek, elöntések keletkeztek Miskolc városában, amelyek jelentős károkat okoztak Az 
Önkormányzat a károk helyreállításának finanszírozása érdekében több pályázatot nyújtott be a vis 
maior tartalék terhére. 
A 7586 szám alatt regisztrált pályázatot - az igazságügyi szakértő által elkészített terv és tervezői 
költségvetés alapján – a Belügyminisztérium 10. 086. 633 Ft támogatásban részesítette. A támogatás 
mértéke a teljes bekerülési összeg 60%-a. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatunkra a 
nyertes kivitelező a tervezettnél előnyösebb árat határozott meg azonos műszaki paraméterek 
mellett. A maximális 60%-os támogatás figyelembevételével így a lehívható összeg 9. 835.700 Ft. 
A helyreállítási munkák elkészülte után, sikeres műszaki átadás-átvételt követően Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata benyújtotta a 7586 regisztrációs számú pályázata elszámolását a 
Magyar Államkincstár felé. 
A Magyar Államkincstár a pályázat elszámolásának lezáráshoz hiánypótlásként előírta a közgyűlési 
határozat becsatolását a megítélt, de le nem hívott és a - maximális 60%-os támogatási arány mellett 
- le sem hívható támogatási részről, 250. 933 forintról történő lemondásról. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja,  hogy  nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
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Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi javaslat címben elírás történt. A meghívóban szereplő 
cím helyesen a következő:

A 24. napirend tárgya: Javaslat a Pálos Patika Bt. által működtetett Miskolc, Palota u. 17. 
sz. alatt lévő Hámori gyógyszertár bérleti díj csökkentésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Pálos Patika Bt. által működtetett hámori gyógyszertár bérleti díj 
csökkentését indítványozó előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy a gyógyszertár bezárására ne 
kerüljön sor, a vonzáskörzetében élők ellátása érdekében működtetni lehessen. 
A javaslat célja, hogy a Hámorban élők a megszokott és egyébként jól működő helyi 
gyógyszertárban igényük szerinti ellátást, kiszolgálást kapjanak.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kérdezi az anyag készítőjét, kíván-e kiegészítést tenni. Dr. Kovács képviselő úr szólásra 
jelentkezett, megadja neki a szót.

Dr. Kovács László: Elmondja,  hogy  ezzel  az  előterjesztéssel  két  legyet  ütnek  egy  csapással. 
Egyrészt lakossági igényt elégítenek ki. Másrészt a MIK-kel való egyeztetésből kiderült, hogy az 
épület jelen formájában és körülménye között kiadhatatlan, tehát a csökkentett bérleti díj is több a 
nullánál, így még bevételnövelő is.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja,  hogy  nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A meghívó szerinti 25.     napirendi     pontot     összevontan  , a 26.     napirendi     pontot   pedig a költségvetésnél 
már megtárgyalta     a     Közgyűlés  .

A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását befejeződött, így az elfogadott ügyrendi javaslatnak 
megfelelően a nyílt ülésre felvett, és még nem tárgyalt sürgősségi     előterjesztések     megtárgyalásával   
folytatják munkájukat.

1. sürgősségi napirendi pont: Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011.(XII.22.)  önkormányzati rendelet 
módosítására és a 2012. évre vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés tervadatainak jóváhagyására.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011-es önkormányzati rendelet módosítása szükséges az új Miskolc-pont 
kedvezményes kártyarendszer bevezetése céljából.
A 2011. december 15-ei Közgyűlés a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011-es önkormányzati rendelettel elfogadta a díjemelés mértékét, viszont az 
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MVK Zrt.–vel kötött Közszolgáltatási Szerződés közszolgáltatási követelményét, a szállítási 
teljesítményeket, a menetrendet és az önkormányzati támogatás mértékét nem tárgyalta.
Jelen előterjesztés szerint az önkormányzati támogatás mértékét felemelték a decemberi 
előterjesztésben szereplő 2012. évre vonatkozó 440 millió forint helyett, 550 millió forintra és 
újratervezték a menetrendi elemeket.
Az előterjesztéshez Seresné Horváth Zsuzsanna és Dr. Kovács László képviselők együttesen 
nyújtottak be módosító javaslatot.

Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségi napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Bartha György: A menetrend és a tömegközlekedés kérdése olyan témakör, amely minden miskolci 
családot érint.  Ez a menetrend változás mindenféleképpen teljesítmény csökkenéssel fog járni,  a 
mértékét a közlekedési vállalat szakemberei fogják tudni megmondani.
Azt kérdezi, hogy információi szerint az 1/A-s busznak a Diósgyőri Gimnáziumig való járatása az 
előzetes  tervek  szerint  akkor  kezdődött  volna,  amikor  az  ottani  villamos  fejállomás  is  elkezd 
működni. A képviselő társai módosító indítványa valós lakossági igényeket tükröz, de az a kérdése, 
hogy végeztek-e valamilyen számítást, hogyha a Diósgyőr városközpontig közlekedik az 1/A-s busz 
és nem a gimnáziumig, nem lett volna-e szerencsésebb. Nagyon jónak tartja a 21-es járatnak Tiszai 
pályaudvarra való közlekedtetését, ez a járat útvonalát érintő lakóknak régi igénye volt. A 35-ösnek 
a járatcsökkentését mindenképpen aggályosnak tartja, mert erre komoly forgalomszámlálásra lenne 
szükség. Ha a 69-es és 9-es útvonalát sikerülne optimálisan összerakni, az mindenkinek jó lenne. A 
34-es 9 járata szerinte nem szükséges, de ezt egy forgalomszámlálás alá tudná támasztani szerinte.

20:52 Polgármester úr átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Barta képviselővel egyetért a 21-es busz útvonalával, és az 1/A-s 
járattal való aggályokkal kapcsolatban is. Benne is felmerült a Diósgyőrig való közlekedtetésének a 
lehetősége, beszélt is az MVK vezetőjével ezzel kapcsolatban, akik végeztek is számításokat. Plusz 
25 millió forintba került volna ennek megvalósítása.
Röviden ismerteti a Kovács képviselő úrral közösen tett módosító indítványuknak a lényegét. Az 1-
es járatok számát növeljék az 1/A-snak a rovására. Ez a módosítás plusz költséget nem jelentene, de 
nagy mértékben igazodna a diósgyőri utazóközösség igényeihez.

Bazin Gáza: Ismét jelzi a menetrend változással kapcsolatban, hogy jobb lett volna,  ha a többi 
előterjesztéssel együtt érkezik, illetve hogyha a lakosság véleményezheti. 6-os busszal kapcsolatban 
elmondja, hogy szomorúan látta, hogy még tovább csökkentették a járatszámot a délutáni – csúcsidő 
–  és  a  késő  esti  órákban.  Így  a  közösségi  közlekedéstől  az  embereket  inkább  elterelik,  mint 
odacsábítják.  Az  MVK ezen  intézkedései  utaslemaradást  fognak  eredményezni,  az  utazók  más, 
alternatív megoldást fognak választani szerinte.

Kovács Józsefné: Bartha képviselő úrnak tájékoztatásként elmondja, hogy végeztek felmérést a 34-
essel kapcsolatban, és szükség van a 9 járatra, fontos, hogy vissza tudták állítani.
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs több hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja.
Megadja a szót Braun Csabának, aki az MVK Zrt. nevében kíván reagálni az elhangzottakra.

Braun Csaba (MVK): Bartha  képviselő  úr  kérdésére  -  hány %-os  a  teljesítménycsökkentés  - 
elmondja,  hogy  átlagosan  7%-os  a  férőhely/km  tekintetében  a  2011-es  tervszámhoz  képest.  A 
Diósgyőri  városközponti  közlekedést  vizsgálták,  és  ahogy  képviselő  asszony  is  elmondta, 
többletköltséget okozott volna. Minden járat módosításánál az utasszámlálási adatokat vették alapul. 
Amikor  életbe  lép  az  új  menetrend,  akkor  folytatják  az  utasszámlálást  tovább,  és  ellenőrzik  a 
számításaikat, ha szükséges akkor pedig 1-2 hét után kiértékelik a tapasztalatokat. Szükség esetén 
módosítanak rajta. A 9 és 69-es járat összekapcsolását vizsgálják, ez egyenlőre egy nyitott kérdés. A 
6-os vonalon az utaslemaradást meg fogják nézni, nem céljuk, hogy ilyen legyen.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012-évre 
tervezett önkormányzati tulajdonú sportingatlanok 
létesítményfejlesztésére vonatkozó pályázatához, önerő 
biztosítás céljából

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évre 
tervezett önkormányzati tulajdonú sportingatlanok létesítményfejlesztésére vonatkozó 
pályázatához, önerő biztosítás céljából sürgősségi indítványt terjeszt a Közgyűlés elé. A sürgősségi 
indítvány oka, hogy az előterjesztésben szereplő fejlesztési célok megvalósítása érdekében, a 
pályázat benyújtásához önerő biztosítása feltételként szerepel. A 2012 évre kiírt látvány- 
csapatsportágak támogatására szolgáló pályázat beadási határideje 2012. április 1., ez teszi 
indokolttá a sürgősségi előterjesztést. 
Az előterjesztésben szereplő műszaki fejlesztések megvalósítása évek óta indokolt, balesetvédelmi, 
energiafelhasználási szempontok, és a korszerűtlen komfortviszonyok miatt nem lehet tovább 
halogatni.

A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
vitát lezárja.

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a miskolci pontgyűjtő kártya bevezetésére 

Dr.  Zsiga Marcell alpolgármester: Az ország más városainak helyi kártyarendszere az esetek 
túlnyomó részében egyre népszerűbb helyi szolgáltatás, turisztikai, városmenedzselési szempontból 
is mind jelentősebb kezdeményezés. A korábbi Miskolc kártya hasznát valójában városi vállalatok 
erőfeszítései teremtették elő,  úgy, hogy azután a pénzben mérhető eredmény egy szocialista 
politikus magáncégéé lett.
Az  új Miskolc kártya-rendszer ezért mindenekelőtt garantálja: a Miskolc kártya rendszer 
tulajdonosa ezután csak a város vagyonkezelő társasága lehet. A keletkezett haszon pedig csakis az 
új miskolci szolgáltatás minőségi, és ha igény van rá, mennyiségi fejlesztésére fordítható a jövőben. 
Az új Miskolc Pont kártya olcsóbb lesz, és kártya szolgáltatásai már a kezdeti, bevezető szakaszban 
is jobbak lesznek, mint az előzőé voltak.

A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett képviselőknek adja meg a szót. 
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A     vitában     hozzászólók:  

Seresné Horváth Zsuzsanna: Összefoglalja, hogy miért van szükség az új kártyarendszerre, és 
elmondja, hogy mi volt a gond az előzővel – hasonlóan Alpolgármester úrhoz. Elmondja továbbá, 
hogy az új kártya olcsóbb is lesz elődjénél. Fontosnak tartja kiemelni, hogy az új Miskolc kártya a 
miskolciak szemszögéből nézve csak előnyére változott,  szélesebb körben lehet majd használni, 
gazdaságosabb lesz a Holding számára is, valamint kedvezőbb áron lehet majd hozzájutni.

21:05 Polgármester úr visszaveszi az ülés vezetését.

Dr. Nehéz Károly: Szerinte  érdemes  lenne  módosítást  belevenni  az  előterjesztésbe,  ami  arról 
szólna, hogy minél több miskolci tudja ezt a kártyát igénybe venni. Az előterjesztés szerint a kártya 
ára 2000 forint körüli összegben van meghatározva. 
Javaslata, hogy csökkentsék ennek összegét 1495 forintra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Azzal a javaslattal él, hogy legyen kereken  1500 forint a kártya 
díja, ha megfelel, és így előterjesztőként befogadja a javaslatot.

Dr. Nehéz Károly: Köszöni Polgármester úrnak, egyetért az összeggel.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Fontos az önkormányzat, a város számára, hogy a Miskolc kártyát 
minél többen megvásárolják. Ha kedvezőbb áron tudják biztosítani valószínűsíthető, hogy nagyobb 
számban fogják megvásárolni a miskolciak a kedvezményeket nyújtó kártyát.

Dr. Tompa Sándor: Két kérdése van, az egyik, hogy milyen cég fogja a rendszert működtetni, az 
informatikai hátteret, amire az egész alapozódik és az elszámolásban közreműködik. A másik, hogy 
szeretnék megismerni azt az üzleti tervet, ami alátámasztja, hogy a Holding számára ez nyereséges 
lesz, és ez erre az évre mekkora hasznot jelent.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Javasolja  képviselő  úrnak,  hogy  olvassa  el  részletesebben  az 
előterjesztést,  mert konkrétan le van benne írva amire rákérdezett,  hogy ki fogja üzemeltetni.  A 
Miskolc Holding Zrt. fogja. 

Dr. Kiss János: A képviselői javaslathoz szeretne csatlakozni, ami a kártya díjának a módosítására 
irányult,  és  a  frakciója  is  támogatja.  Az  is  várható  egy  jó  induló  ár  esetén,  hogy  megfelelő 
népszerűséget fog biztosítani a kártyának. Várható,  hogy hamar meg fognak vele barátkozni az 
emberek, és ahogy ez a közösség nőni fog, azok az opcionális előnyök, amik rá vannak építve erre a 
rendszerre  jobban  ki  fognak  jönni.  Többen  fognak  a  szolgáltatói  oldalon  is  csatlakozni  hozzá 
várhatóan.

Molnár Péter: Köszöni  az  anyag  előkészítőinek,  összeállítóinak  a  munkát.  A KDNP-frakció 
nevében elmondja, hogy támogatják az előterjesztést. Egyetértett Nehéz képviselő úrral a javaslatát 
tekintve, és örömét fejezi ki az iránt, hogy Polgármester befogadta, hogy még olcsóbb legyen a 
kártya díja. A korábbinak a felébe fog kerülni, és azzal ellentétben ez valóban a város kártyája lesz.
Nem magáncég, hanem a Holding fogja üzemeltetni, ami óriási előny. Bízik abban, hogy ez a kártya 
hozzá  fog  járulni  a  miskolciság,  a  lokálpatriotizmus  erősítéséhez.  Az új  kártya  innovatív,  mert 
nemcsak kedvezményt fog adni, mint a régi, hanem emellett még egy pontgyűjtő része is lesz.

Dr. Kovács László: Köszöni  Nehéz  képviselő  úrnak a  javaslatot,  és  Polgármester  úrnak,  hogy 
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befogadta ezt, mert úgy érzi, hogy a Miskolc kártya vonatkozásában új és frappáns ötlettel álltak 
elő. A kedvezmények nyújtása mellett új, pontgyűjtő rendszert építettek ki, így a kártya mondhatni 
eltartja majd magát. Tudja, hogy a puding próbája az evés, de bízik a rendszer sikerében.

Pakusza Zoltán: Elmondja, hogy a JOBBIK-frakció támogatja az előterjesztést.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
vitát lezárja.
Kéri Czinkné Sztán Anikót, a Miskolci Turisztikai Kft. vezetőjét, hogy válaszolja meg a Tompa 
képviselő úr által felvetett kérdésekre.

Czinkné Sztán Anikó: Arra  kérdésre,  hogy ki  fogja  üzemeltetni  a  kártyát  –  amit  az  anyag is 
tartalmaz -, arra a válasz: a Miskolc Holding Zrt., és majd ők eldöntik, hogy melyik informatikai 
céggel fognak együttműködni.
Kérdés volt még, hogy milyen haszonnal számolnak, elmondja, hogy rengeteg számítást végeztek. 
Csak a pontrendszerből nagyon nehéz lenne fenntartani, ezért is dolgoztak ki mellé annyi modult, 
hogy  legyen  lehetőség  többféle  bevételre  szert  tenni,  de  a  legnagyobb  hasznuk  a  lakosság 
elégedettsége lesz majd. Azt konkrétan nem jelentené ki, hogy a kártya önfenntartó lesz, de azt igen, 
hogy csökkenteni  fogja azokat  a  bevétel  kieséseket,  amiket  a  másik kártya okozott,  ez  minden 
bizonnyal meg fog valósulni.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kulturális gazdasági társaságai közszolgáltatási 
szerződéseinek jóváhagyására és alapító okiratainak 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közgyűlés 2011. novemberi ülésén döntött 5 kulturális 
intézmény, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Miskolci Csodamalom Bábszínház, a Miskolci 
Városi Könyvtár és Információs Központ, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, és a 
Miskolci Kulturális Központ megszüntetéséről, valamint a feladatok további ellátása érdekében 
5 nonprofit gazdasági társaság megalapításáról. A Miskolci Nemzeti Színház kapcsán 2012. 
januárjában született hasonló tárgyú döntés. A gazdasági társaságok bejegyzése folyamatban 
van. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok időközben módosításra kerültek, 
szükségessé vált az alapító okiratok módosítása. Ahhoz, hogy a cégbíróság a gazdasági 
társaságokat közhasznú jogállásúként vegye nyilvántartásba, szükséges a közszolgáltatási 
szerződések megkötése. 
Jelen előterjesztésben a fentieknek megfelelően egyrészt az alapító okiratok módosítására, 
másrészt a közszolgáltatási szerződések megkötésére tesz javaslatot.

A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, így 
a vitát lezárja.

A     6. és     7.     sürgősségi     napirendeket     zárt     ülésen     már     tárgyalták.  

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításának jóváhagyására 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága 2012. január 24-én kelt 
Alapító Okirattal megalapította 500.000 Ft törzstőkével, zöldségféle, dinnye, gyökér- gumósnövény 
termesztése főtevékenység végzésére a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaságot.
A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) Vidékfejlesztési Minisztériumi rendelete értelmében 
pályázat volt benyújtható az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet 
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás elnyeréséhez. A támogatás mértéke a beruházás összes 
elszámolható kiadásának 40%-a, legfeljebb 50 millió Ft. A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 
2012. január 31. között lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése alapján azon gazdasági 
társaság legfőbb szervének, amelyben az önkormányzat a törvény szerinti többségi befolyással 
rendelkezik, a tulajdonosi joggyakorló szervtől, az önkormányzattól előzetes hozzájárulást kell 
kérni további gazdálkodó szervezet alapításához.
Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés, mint a Miskolc Holding Zrt. legfőbb 
szerve hagyja jóvá a társaság alapítását.

A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, így 
a vitát lezárja.

A 9. sürgősségi napirend tárgya : Javaslat alpolgármester megválasztására

és a

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat alpolgármester illetményének és 
költségátalányának megállapítására

című előterjesztéseket összevontan     tárgyalják     meg.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc város fejlődési lehetőségeinek lehető legjobb kihasználása, 
a működő rendszerek hatékonyságának fejlesztése indokolja az új alpolgármester választását.
A feladatkörök újraszabályozása lehetőséget teremt arra, hogy a város kiaknázza az értékteremtő 
közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, menedzselje az oktatási rendszerben a várható 
feladatellátásból adódó változásokat,  a szociális ellátó rendszer a város lakóinak igénye alapján 
magasabb színvonalon és hatékonyabban működjön, a humán szakterülethez kapcsolódó pályázati 
lehetőségeket a város egységes stratégia mentén legyen képes kihasználni, az átalakuló kulturális 
szervezetek szakmai tevékenységét átfogó módon támogassa. A harmadik alpolgármester feladata 
lesz a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztések koordinálása,  munkaerő-piaci igények 
integrálása, képzési, átképzési programok szervezése, valamint a társadalmi felzárkózás helyi 
programjainak generálása, megvalósítása is. 
Mindezek előrebocsátásával javasolja alpolgármesternek megválasztani Kiss Gábor urat.

A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.
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A     vitában     hozzászólók:  

Bartha György: Az  a  kérdése,  hogy  az  új  Alpolgármester  úrnak  a  feladatköre  az  anyagban 
szerepel, és tudomása szerint ezeknek jó része Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úrnak a feladatköre 
volt,  és  így  mennyire  változik  Zsiga  alpolgármester  úr  feladatköre,  és  mikor  kerül  majd 
meghatározásra illetve, miért nem lehetett ezt is beterjeszteni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ez  nem  közgyűlési  hatáskör,  hanem  a  polgármester  feladata 
eldönteni,  hogy  milyen  feladatokat  ruház  át  az  alpolgármesterre.  Zsiga  alpolgármesternek  a 
következők maradnak, illetve lesznek a feladatai a jövőben: egészségügy, idős-és ifjúságügy, civil 
szervezetek ügye, sportturizmus, valamint kormányzati kapcsolattartás, politikai lobbitevékenység, 
a kormánytámogatásoknak a menedzselése, parlamenti kapcsolatok, tehát marad feladata bőven.

Pakusza Zoltán: Némiképpen értetlenül szemléli ezeket az előterjesztéseket, mert pont ma volt szó 
a  költségvetésről,  a  megszorításokról.  Felmerül  így  benne  a  kérdés,  hogy  míg  máshol  egyre 
kevesebb ember egyre több munkát, feladatkört lát el ez esetben, addig ezt a racionalizálást a város 
élén nem lehetne-e folytatni. A pályázatírások plusz terhéhez véleménye szerint nem kell külön 
alpolgármestert  választani.  Leszögezi,  hogy a JOBBIK-frakciónak nincs semmi problémája Kiss 
Gábor Humán főosztályvezető úrral,  alkalmasnak tartják erre  a  pozícióra,  de mindenféleképpen 
olcsóbb lenne, ha nem 3 alpolgármestere lenne a városnak.
Az a frakciójuk javaslata, hogy ha az új alpolgármester átveszi Zsiga alpolgármester úr feladatait, 
akkor  Zsiga  úr  választhatna,  hogy  melyik  munkáját  végzi  a  jövőben  az  országgyűlési 
képviselőséget, vagy az alpolgármesterséget.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólást,  de  az  a  megjegyzése  van,  hogy  ha 
figyelmesebben  hallgatta  volna  azt,  amit  az  imént  mondott  –  konkrétan  felsorolta  Zsiga 
alpolgármester úr feladatait. Kéri legyen nagyobb figyelemmel az elhangzottakra.

Dr. Mokrai Mihály: Már korábban felhívta rá a figyelmet,  hogy valószínűleg nem lesz elég 2 
alpolgármester,  mert  ők  korábban  3-an  is  alig  győzték  a  rájuk  háruló  feladatokat.  Akkor  a 
költségekre  hivatkozva  nem  fogadták  meg  javaslatát.  Akkor  is  a  jó  szándék  vezérelte,  de 
meglehetősen elutasító volt a fogadtatás. Most mégis beigazolódott amit mondott.
Frakciója támogatja az új Alpolgármester megválasztását.

Dr. Kiss János: Az  kétségkívül  szempont,  hogy  egy  plusz  alpolgármesteri  fizetés  a  város 
szempontjából  megéri-e  vagy  sem,  ezzel  valóban  számolni  kell,  szűkösebb  időkben  pedig 
különösen. Úgy gondolja, hogy az előterjesztők ezt kiszámolták. Azok a területek, amelyeket Kiss 
Gábor a jövőben felügyel - amennyiben jól végzi munkáját - akkor az ő fizetésének a sokszorosát 
hozhatják a városnak. 
A FIDESZ-frakció nevében támogatásukról biztosítja Kiss Gábor leendő alpolgármester urat.

Dr. Kovács László: A KDNP-frakció  nevében  támogatásukat  fejezi  ki  Kiss  Gábor  személyét 
illetően.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
vitát lezárja.
Mokrai  képviselő úrnak címezve elmondja,  hogy válsághelyzetben a  centralizáció hozza meg a 
gyümölcsét. 2010-ben meghatározták az irányt, az alapokat lefektették, most jött el az ideje, hogy 
plusz  egy  alpolgármestere  legyen  Miskolcnak,  és  ki  tudja  bontakoztatni  azokat  a  területeket, 
amikhez kifejezetten jól ért, és kifejezetten gyümölcsözőek lesznek a város jövője szempontjából.
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A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése új 
koordinációs tanácsnokának megválasztására  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Dr. Simon Gábor képviselő úr 2012. február 21-én bejelentette, 
hogy lemond koordinációs tanácsnoki tisztségéről, így tanácsnoki megbízatása megszűnt. 
Földesi Norbert képviselő úr lett az MSZP-frakcióvezetője, ezért személyében új koordinációs 
tanácsnok megválasztására tesz javaslatot. 

A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, 
így a vitát lezárja.

A 12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Területfejlesztési Konzultációs Fórumba tag 
delegálására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény új 
szabályai a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzatai számára előírják, 
hogy megyei területfejlesztési konzultációs fórumot hozzanak létre. A konzultációs fórumba 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város képviselete érdekében 1 tagot kell delegálnia. 
Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy Miskolcot képviselje a megyei területfejlesztési 
konzultációs fórumban.

A napirend feletti vitát  megnyitja. Hozzászólásra jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Dr. Tompa Sándor: Az a konkrét kérdése, hogy hány tagú ez a konzultációs fórum.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Válasza, hogy 2 tagú.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, így a vitát lezárja. 

A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan 
használatjogának átruházásával kapcsolatos döntés 
módosítására.

Dr. Kriza Ákos polgármester: "A Közgyűlés 2011. október 20. napján döntött arról, hogy a 
Miskolc-Martintelepi Református Egyházközség részére az Önkormányzat tulajdonában álló 
természetben Miskolc, Bornemissza G. u. 13. szám alatt található épület és a hozzá tartozó udvar 
használatának jogát 95 ezer Ft/hó + ÁFA kedvezményes díjon, 15 évre átruházza azzal, hogy az 
épületet az Egyházközség felújítja. A Közgyűlés döntött arról is, hogy a használattal kapcsolatban 
felmerült költségeket az Egyházközség viseli.
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Az idősek otthona fejlesztéséhez és működtetéséhez a pályázati támogatásokon kívül jelentős saját 
forrást is biztosítania kell az Egyházközségnek, amelynek meghatározó hányada hitel 
igénybevételével valósulhat meg. A hitelek visszafizetésének futamideje lényegesen meghaladja a 
15 évet, a hitelt folyósító pénzintézet a hitel elbírálása során feltételként határozza meg, hogy a 
használat jogát a hitel teljes futamidejére a hitelt igénybe vevőnek igazolnia kell. Mindezek 
figyelembe vételével javasolja a használat jogának biztosítása időtartamát 15 évről 30 évre 
módosítani.
Az ingatlan vonatkozásában a hőtermelő és elosztó rendszerek üzemeltetése, karbantartása és 
felújítása vonatkozásában 2006-ban szerződés került megkötésre, melynek alapján 10 évig az 
üzemeltetési költségen felül költségtérítés címén a rekonstrukció tőke és kamatterhei kiszámlázásra 
kerülnek, melyről korábban az Egyházközség nem tudott. A költségtérítés éves összege mintegy 
4,4 millió Ft+ÁFA, melyet a jegybanki alapkamat változása befolyásol.
Javasolja, hogy a Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan hőszolgáltatási alapdíj költségtérítési 
részének megfizetését – mely a rekonstrukció tőke- és kamatterheit tartalmazza – az Önkormányzat 
vállalja."

A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, így 
a vitát lezárja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.

Hozzászólók:

Pakusza Zoltán: Szeretné megköszönni Pfliegler Péter alpolgármester úrnak a közreműködést az 
Észak-Kiliáni közlekedési tükör, illetve Perecesen a Faller Jenő utcának a jégmentesítésében. Ezen 
kívül szeretné a Közgyűlés és Polgármester úr segítségét kérni, Perecesen a Szirom utca lakóinak 
kezdeményezésére az utcának a rendbetételében és leaszfaltozásában, amennyiben erre lehetőség 
nyílna az év folyamán. Többen jelezték felé, hogy erre nagy szükség lenne, főleg télen és tavasszal, 
mert  nehéz  behajtani  gépkocsival.  Polgármester  úr  jelezte  a  Közgyűlés  elején,  hogy az Avason 
ellenőrzések zajlanak a fészekrakó ügyben. Ezzel kapcsolatban azt szeretné kérdezni, hogy ezek az 
ellenőrzések mikor fognak Pereces városrészre is kiterjedni, mert vannak olyan részek, ahol sajnos 
indokolt lenne. 
Még egy kérése lenne, miszerint a számozott  utcák végén van egy 30 garázsból álló garázssor,  
ezeknek a tulajdonosai keresték meg a JOBBIK-frakciót – elmondták azt is,  hogy már többször 
írtak a régebbi és a mostani városvezetésnek is. Jelenlegi állapota igen siralmas, háborús tájat idéz. 
A  tulajdonosok  több  millió  forintot  veszítettek  emiatt.  Az  a  kérdése  lenne,  hogy  milyen 
következmények  lesznek  ezzel  kapcsolatban,  illetve  az  Közterület-felügyeleti  és  Rendészeti 
Osztályon foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel, és milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy 
ezeknek az embereknek a tulajdonát megóvják. Ezekből a garázsokból városnak is bevétele volt a 
garázsadó lévén, de ez a garázssor már csak egy romhalmaz.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az ellenőrzésekre vonatkozó kérdésére most reagál, miszerint a 
város több területén is voltak ellenőrzések, és ez továbbra is folytatódni fog. Többek között ezért is 
növelték a Közterület-felügyelők létszámát, a továbbiakban még növelni is fogják ha szükséges. 
Ezért  vezetik  be  a  lovasmezőőrséget,  mely  várhatóan  a  tárgyalások  lezárása  után  megkezdi 
működését. 
A többi kérdésre írásban fogja Képviselő úr megkapni a választ.

Bazin  Géza: Pakusza  képviselő  úrhoz  tér  vissza  néhány  mondat  erejéig.  A költségvetéshez 
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módosító  indítvány  nyújtott  be  a  Fátyolka,  Szirom  utca  aszfaltburkolattal  való  ellátásához, 
járdaépítéshez  valamint  a  csapadék biztonságos  elvezetéséhez.  Szavazáskor  illetve  a  módosítók 
elfogadásakor biztos, hogy jelentkezni fog. Jelezni szeretné, hogy Erdősor utcában több ellenőrzés 
is  volt  már  azzal  kapcsolatban,  hogy az  adott  ingatlanban milyen  módon  laknak az  ott  élők  - 
legálisan vagy illegálisan. Ezen felül ÉMÁSZ ellenőrzés is történt.
Azt szeretné kérni, hogy a Kodály utca 10. szám előtti rézsűleszakadás ügyében gyors, hathatós 
intézkedés  történjen,  amíg  nem történik  komolyabb  baleset.  Az  úttestből  körülbelül  50-60  cm 
leszakadt, így már-már majdnem 10 cm különbség van az úttestben. Ez egy ilyen egysávos utca 
esetében nem kikerülhető, így az ott élő 30-40 családnak feljutni a lakóingatlanjához, még jó időben 
is nehézségbe ütközik, nemhogy rossz, havas idő esetén. Volt akit már az árokból kellett kiszedni, 
ami mellett 10-15 m mély a szakadék. Tudomása szerint már több levelet is kapott Polgármester úr 
ezzel a témával kapcsolatban.
A másik téma amiről szólni szeretne a MIK Zrt. Perecesen található telephelye előtt egy kettős 
kanyarban kb.  1,5 hónapja egy közlekedési  baleset  folytán a  híd korlátját  kiütötték,  az teljesen 
leszakadt, melynek pótlása a mai napig nem történt meg. Kéri ennek a pótlását, míg nem történik 
nagyobb baj.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A Városüzemeltetési  Osztály  írásban  kíván  válaszolni  a  feltett 
kérdésekre. A korlát pótlásáról pedig a MIK Zrt. intézkedni fog.

Dr. Kovács László: Két témában szeretne felszólalni. Az első, hogy az utolsó Közgyűlés óta került 
átadásra a Petőfi utcát Kiss Ernő utcával összekötő útnak az átadása. Ez azok közé a pozitívumok 
közé tartozik, amit mindenképpen meg kell említeni. A Diósgyőr felé történő kijutást ez rendkívül 
meggyorsítja.  A Zöld  Nyíl  projekt  befejezése  kapcsán  olyan  forgalomszabályozási  problémák 
vetődnek fel, amik mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 2 dolgot szeretne kiemelni, de véleménye 
szerint több problémás terület is van, ezért kéri, hogy az erre illetékes szakemberek tekintsék át 
teljes  egészében  ezt  a  problémát.  Fontos,  hogy tudják  orvosolni  azokat  a  lakossági  igényeket, 
problémákat, amik folyamatosan felmerülnek. 
Az Újgyőri főtérnél megtörtént az újratervezése a körforgalomnak. Amikor viszont kijönnek jobbra 
a körforgalomból – amikor Diósgyőr felé mennek -, a második zebrának a két jelzőlámpája közül 
egyik sem látható. Amúgy a zebrák nagyon közel is vannak egymáshoz. 
Másik problémája, hogy a Kiss Tábornok utcáról balra a Nagy Lajos király utcára, illetve a Kuruc 
utca  kereszteződésénél  történő  kanyarodásnál  a  balra  kanyarodó  sávot  elvették.  Kéri  annak 
vizsgálatát, hogy jó-e ez így, mert szerinte nem.
Lakossági fogadóóráján keresték meg az Árpád utcai lakosok a távhővel kapcsolatos panaszaikkal. 
A  Kft.  számlázásával  kapcsolatban  problémák  merültek  fel,  és  mikor  a  fogyasztók  az 
ügyfélszolgálathoz fordultak, ott minősíthetetlen hangnemben beszéltek velük. Olyanokkal fordult 
ez elő,  akiknek korábban sose volt  tartozásuk. Kéri  ennek kivizsgálását,  hogy jogosak-e ezek a 
panaszok, vagy sem. A panaszosok elérhetőségeit nála megtalálhatják.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Városüzemeltetési Osztály, valamint a Zöld Nyíl  projekt 
vezetőit,  hogy  összehangoltan  gondolják  végig  a  két  csomópontnak  a  közlekedési  irányait,  és 
javaslatot kér a megoldásra, esetleges áttervezésre záros határidőn belül, hogy már ezt a választ 
lehessen kiküldeni.
Kéri Pfliegler Péter  alpolgármester urat, hogy reagáljon a MIHŐ-vel kapcsolatban elhangzottakra.

Pfliegler  Péter  alpolgármester: Pont  az  ellenkezőjéről  kapott  e-mailt,  amiben  neki  címezve 
megköszönte egy lakos a gyors és hatékony ügyintézést a MIHŐ Kft-nél. Amíg világ a világ lesz 
mindig aki elégedett és olyan is, aki nem az. A MIHŐ Kft-nél minden egyes panaszt kivizsgálnak.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Képviselő urat, hogy amennyiben rendelkezésére áll azoknak 
a  nevét  sziveskedjen  eljuttatni  a  hőszolgáltatóhoz,  akik  panasszal  éltek,  hogy egyedileg  tudják 
kivizsgálni a problémákat.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Szomorú  tényként  említi,  hogy  a  Gyurcsány-korszakban 
mentőautók beszerzésére ritkán került sor, ha mégis, akkor is csak kisebb mértékben. Szerinte ez is 
bizonyíték  arra,  hogy  a  szocialista  kormány  az  egészségügyi  ellátást  elhanyagolta  és  a 
mentőszolgálatot  is  cserben  hagyta.  8  év  alatt  mindössze  10  mentőautót  helyeztek  üzembe 
Miskolcon.  A Nemzeti  Erőforrás  Minisztériuma  és  az  Országos  Mentőszolgálat  közös  projekt 
keretében 850 millió forintból rendelt tavaly ősszel 37 db új rohamkocsit, ezekből 2 db Miskolcra is 
kerül az első beszerzésekből. Ezúton mond köszönetet a Miskolci Mentőállomás közreműködéséért. 
Megjegyzi,  hogy a városban utoljára 2007-ben szereztek be és helyeztek üzembe rohammentőt. 
Azzal egészíti ki az elmondottakat, hogy jelenleg is folyamatban van egy közel 600 millió forint 
értékű mentőautó beszerzés, melyből 23 db mentőautót állítanak majd forgalomba. A napokban a 
Nemzeti  Erőforrás  Minisztériuma  döntést  hozott  egy  újabb  1,5  milliárd  forintos  pénzkeretről, 
mellyel további 70 mentőautót szeretnének beszerezni. Úgy gondolja, hogy a miskolci mentősök 
egy fontos  lépést  tudtak  megtenni,  és  a  mentőszolgálat  egy fontos  állomáshoz  érkezett,  hiszen 
hosszú  idő  óta  először  sikerült  1  év  kemény  munkájával  mentőautókat  forgalomba  helyezni 
Miskolcon.  Reményeit  fejezi  ki  aziránt,  hogy  a  mentőgépkocsi  parknak  a  megújulása  az 
elkövetkezendő években a miskolciak számára szemmel látható lesz.

Dr. Tompa Sándor: Elmondja, hogy még 2011. augusztus 31-i dátummal írt Polgármester úrnak 
egy  levelet,  melyben  arról  érdeklődött,  hogy  a  Holding  tagvállalatai  vezetőinek  érvényes 
javadalmazási szabályzata van-e, illetve milyen állapotban van. Szeptember közepén azt a választ 
kapta, hogy a szabályzat módosítás alatt áll, az utolsó elfogadott szabályzat rendelkezésre áll, de az 
új  javadalmazási  szabályzat  rendszer  kidolgozás  alatt  van.  Az  újat  a  Városgazdálkodási-  és 
üzemeltetési Bizottság fogja elfogadni a jelenleg hatályos vagyonrendelet értelmében. Az a kérdése, 
hogy mikor készül el ez az új javadalmazási szabályzat, és azok a jutalmazások, javadalmazások 
amik az elmúlt év végén történtek milyen szabályzatok alapján történtek, milyen felhatalmazások 
alapján hozták meg az illetékes vezető testületek a döntéseiket.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Képviselő úr eltévesztette azt a helyet, ahol ezt a kérdést fel kell 
tenni.

Katona Ferenc: Azon autóstársak nevében szól, akik rendszeresen közlekednek Miskolcon nyugat-
keleti  irányba  és  alternatívájuk  se  nagyon  van,  hogy  merre  menjenek.  Szeretik  a  közösségi 
közlekedést, várják hogy 4 percenként járó villamosok megoldják a város ezen irányú közlekedését. 
Ez viszont az autóstársadalom hátrányára történik. Korán kell kelnie annak, aki város nyugat-keleti 
irányába közlekedik. Nem kevesebb, mint 20 db 30 km-es korlátozó tábla van, és nehéz illetve 
inkább nem lehet betartani.  Az a kérdése,  hogy ez végleges állapot,  vagy ettől  még lehet jobb, 
netalán rosszabb.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Azon utcán nem lehet azon a szerkezeten nagyobb sebességgel 
közlekedni,  az  utca  struktúrája  sem  olyan,  hogy  lehetővé  lenné  a  nagyobb  sebességgel  való 
közlekedést. Ott nem lesz nagyobb sebességgel közlekedés, amíg ilyen utca van.

Dr. Nánási-Kocsis  Norbert: Két  bejelentést  szeretne  tenni.  Az egyik,  hogy körülbelül  1  évvel 
ezelőtt kérte Közgyűlésen a Tetemvár utcáin kamerarendszer kialakítását. 4 utcát érintene, ezért 
nagy  mennyiségű  kamerára  lenne  szükség.  Az  a  zseniális  megoldás  született,  hogy  egy  a 
Makropolisz tetején elhelyezett szuperkamrával be lehet látni ezen utcákat. Bízik benne, hogy ez a 
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megfigyelésrendszer meg fog valósulni.
A másik  bejelentése  szintén  örömteli.  Korábban  javasolta,  hogy  a  MIK  Zrt.-nél  üresen  álló 
üzlethelyiségeket,  melyek  a  távfűtésre  vannak  kapcsolva,  ki  kellene  vonni  a  fűtésrendszerből. 
Jelenleg  a  technikailag  megoldható  üzlethelyiségek  fűtésének  fele  már  leállításra  került.  A 
közeljövőben megvalósul a maradéknak is a lekapcsolása. Ez egy jelentős költségmegtakarítást fog 
hozni a MIK Zrt.-nek és a városnak egyaránt.

Szegedi  Márton: Elmondja,  hogy Miskolcnak van egy népszerűvé vált  celebe,  név szerint  Dr. 
Zsiga  Marcell  alpolgármester  úr,  aki  az  utóbbi  időben  négyszer  –  valószínűleg  a  holnapi  nap 
folyamán ötödjére is – juttatja Miskolc Megyei Jogú Várost nem éppen a legjobb hírrel az újságok – 
Blikk – címlapjára. Első alkalommal a kettős illetménnyel, másodjára a Sportcsarnok Igazgatójával, 
harmadik alkalommal az édesapjának a MIHŐ felügyelőbizottságban való elhelyezésével.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Képviselő urat, hogy Közérdekű témában szólaljon fel.

Szegedi Márton: Elmondja, hogy ő Közérdekű bejelentést tesz, mert az előbb nézve az internetes 
hírportálokat, szinte kivétel nélkül mindegyiken sikerült Miskolcnak ismételten vezető hírré válnia.
A JOBBIK-frakció  nevében  kéri  Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester  urat,  hogy  fontolja  meg  a 
lemondását, mert Miskolc így már jócskán negatív színben van feltüntetve.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Szerinte  ez  Képviselő  úr  frakciójának  az  érdeke,  nem  pedig 
közérdek.

Seresné Horváth Zsuzsanna: A hét  folyamán a Dél-Kiliánban átadták a Biomassza kazánt,  és 
Jakab képviselőtársának szeretné üzenni, hogy ez azt jelenti, hogy a hivatalos mérési eredmények a 
megengedett értéken belüliek, tehát fölöslegesen keltett pánikot az elmúlt időszakban. Amikor a 
kazán próbaüzeme tartott, már akkor a sajtó nyilvánosságán keresztül az aggályait fejezte ki ezzel 
kapcsolatban, mellyel nyugtalanságot keltett az ott élők körében. Kéri Képviselő urat, hogy sokkal 
célszerűbb  lenne,  ha  a  jövőben  a  színpadi  szereplések  helyett  inkább  a  hatékonyabb  érdemi 
munkára koncentrálna.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri  a  JOBBIK-frakció  képviselőit,  hogy  a  politikai 
exhibicionizmust ne itt a Közgyűlésen gyakorolják, hanem bármilyen olyan fórumon, amiket ők 
szerveznek. Szegedi Márton és Jakab Péter képviselő urakat név szerint kiemeli.

Jakab Péter: Seresné  képviselő  asszonynak  azt  szeretné  válaszolni,  hogy járjon  gyakrabban  a 
lakótelepen,  beszélgessen  az  emberekkel,  menjen  fel  a  4.  emeletre  és  tapasztaljon  meg  egy 
szellőztetést, majd utána tárgyalhatnak erről újfent. 
A  Közgyűlés  kezdetekor  Polgármester  úr  azt  mondta,  hogy  a  Holding  javadalmazásával 
kapcsolatban  és  a  jutalomosztással  kapcsolatban  majd  a  Közérdekű  kérdéseknél  tegyék  fel 
kérdéseiket,  amit  most  szeretne  megtenni.  Kérdezi,  hogy  hogyan  történt  a  Holdingnál  a 
jutalomosztás, hogy fordulhatott meg egyáltalán a Holding vezetők fejében, hogy 8 millió forintot 
szétosztanak  egymás  között,  hogy fordulhatott  elő,  hogy erről  Polgármester  úr  utólag  értesült. 
Kérdezi,  hogy lesz-e  felelősségrevonás,  vagy Miskolc  továbbra  is  egy következmények  nélküli 
város marad. Ezekre a kérdésekre szeretnének választ kapni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Először azt javasolja Képviselő úrnak, hogy olvassa el azokat a 
jogszabályokat és rendeleteket, ami szerint a város működik. Azután nyilatkozzon és tegyen fel 
olyan  kérdéseket,  amiből  egyértelműen  kiderül,  hogy  fogalma  sincs  azokról  a  keretekről,  ami 
alapján a város működik. A Közgyűlés elején nem mondott olyat, hogy a Közérdekűben tegyen fel 
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ilyen  kérdéseket.  Azt  mondta,  hogy  a  megfelelő  fórumokhoz  forduljon  az  adott  kérdéseivel. 
Elmondja, hogy minden jogszerűen történt és jogszerűen működik a város.

Nincs több Közérdekű bejelentésre jelentkező.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Bejelenti, hogy a  tételes szavazások következnek.  Az elfogadott 
ügyrendi javaslatnak megfelelően elsőként a meghívó szerinti 9.     napirend   szavazása következik:

A 9. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására  
a 2013-2015. évekre

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri szavazzanak az előtejresztés szerinti határozati javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  az  előterjesztés  szerinti  határozati 
javaslatot elfogadta és meghozta a 

II-10/2311/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2013-2015. évekre

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  az Önkormányzat egyes saját 
bevételei  és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségei várható összegének 
megállapítására a 2013-2015. évekre” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  
törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 
2013-2015. évekre az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos

A 1. napirend tárgya: Javaslat a 3/2011. (II.16.)  önkormányzati rendelet  módosítására 
(korrekciós javaslat) 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell szavaznia 
a Közgyűlésnek. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egy előterjesztői módosító indítványt nyújtott 
be.
Előbb a módosító indítvány elfogadásáról szavazzanak.

A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 5 fő) a módosító indítványt elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  a  önkormányzati  rendelet  módosításáról, 
tekintettel az elfogadott módosító indítványra.
 A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges.

A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás (nem 
szavazott  4  fő)  mellett  megalkotta  az  1/2012.  sz. 
önkormányzati  rendeletét  az  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséről  szóló  3/2011.  (III.16.)  önkormányzati 
rendeletének módosításáról.

A 2. napirend tárgya: Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének 
megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb 
kapcsolodó döntések meghozatalára. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjejsztés  kapcsán  egy  rendelet  és  három  határozat 
megalkotásáról kell szavaznia a közgyűlésnek. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, 
illetve Bartha György önkormányzati képviselő 4 db, dr. Tompa Sándor önkormányzati képviselő 5 
db, Varga Gergő önkormányzati képviselő 1 db, Varga Gergő és dr. Tompa Sándor önkormányzati 
képviselők  együttesen  1  db,  Bazin  Géza  önkormányzati  képviselő  3  db,  Földesi  Norbert 
önkormányzati képviselő 5 db módosító indítványt terjesztett elő.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri először az előterjesztői     módosító indítványról.szavazzanak.
 

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett   (nem szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
elfogadta  
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  Bartha  György  képviselő  úr  első módosító 
indítványáról.

A Közgyűlés 10  igen  15  nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett (nem szavazott  3 fő)  a módosító 
indítványt nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak  Bartha György második  képviselői módosító 
indítványáról.

65



 

A Közgyűlés 10 igen  16  nem szavazattal 0. 
tartózkodás mellett (nem szavazott  3 fő)  a módosító 
indítványt nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak Bartha György      képviselő úr      3.   módosító 
indítványáról.

 

A Közgyűlés 10  igen  16  nem szavazattal 0. 
tartózkodás mellett (nem szavazott  3 fő)  a módosító 
indítványt nem fogadta el.
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak Bartha  György  4.  képviselői  módosító 
indítványáról.

 

A Közgyűlés 10 igen 16 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Dr. Tompa Sándor      képviselő úrnak a Hajnal és a   
Martinász utcák teljes rekonstrukicóját érintő  módosító indítványáról.

A Közgyűlés 8 igen 15 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő) a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  Dr.      Tompa  Sándor,  a  közlekedési  lámpák   
telepítése tárgyú  képviselői módosító indítványáról.

A  Közgyűlés 7 igen 16 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő) a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri,  szavazzanak  Dr.  Tompa Sándornak, a Lorántffy Zs.  u. és 
Muhi utca kereszteződést érintő fejlesztések      tárgyú   módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 16 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Dr.      Tompa Sándor képviselő úrnak, az elkerített   
kutyasétáltató kiépítése a Szeder utcán tárgyú módosító indítványáról.
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A Közgyűlés 7 igen 16 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Dr.      Tompa Sándor képviselő úr, parkolóbővítés   
a Szinyei Merse Pál u. 13-19. közötti terület         tárgyú   módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 16 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott  3  fő)  a módosító indítványt  
nem fogadta el.
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak  Varga Gergő képviselő úrnak a csődhelyzetbe 
jutott panel társasházak konszolidálása tárgyú módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 17 nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő)  a módosító indítványt   
nem fogadta el.
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak  Varga Gergő és Dr. Tompa Sándor képviselők 
közösen benyújtott,      a  panel  program elhúzódása miatti  társasházak átmeneti  támogatása tárgyú   
módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 16 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő)a módosító indítványt nem 
fogadta el.
 
 

Dr. Kriza  Ákos polgármester:  Kéri,  szavazzanak  Bazin  Géza  képviselő  úranak a  Fátyolka és 
Szirom utcai beruházásról szóló módosító indítványáról.

A Közgyűlés 10 igen 16 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Bazin Géza térfigyelő kamera elhelyezése tárgyú 
képviselői módosító indítványáról.

A Közgyűlés 9 igen 16 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő)a módosító indítványt nem 
fogadta el.
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak Bazin  Géza  Pereces  patakkal  kapcsolatos      
módosító indítványáról.

A Közgyűlés 10 igen 16 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
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Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  Földesi  Norbert  képviselő  úr  térfigyelő 
kamerákkal kapcsolatos módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 18 nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő)  a módosító indítványt   
nem fogadta el.
 
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak Földesi  Norbert      feltáró  utak  tervezése  és   
engedélyezése tárgyú         képviselői   módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 19 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak Földesi  Norbert  képviselő  úrnak,  az  avasi 
őstermelői piaccal kapcsolatos módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 19 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Földesi Norbert      akadálymentesített körgyűrű út   
kialakításával kapcsolatos         képviselői        módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen 19 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő) a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Földesi Norbert         képviselőnek,      a      közvilágítás,   
járdák, lépcsők felülvizsgálata      tárgyú   módosító indítványáról.

A Közgyűlés  7 igen 19 nem szavazattal 0. tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
nem fogadta el.
 

 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak az Önkormányzat  2012. évi költségvetésének 
megállapításáról   szóló  önkormányzati rendelet megalkotásáról, tekintettel az     elfogadott   
módosító     indítvány(ok)ra     is  . 

A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0.tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  megalkotta az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló  2/2012. sz.  rendeletét   
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint  három határozati javaslatról kell dönteniü. 
Kéri szavazzanak az határozati javaslatról, amely "a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak támogatására  pályázat benyújtásáról" szól.

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti 1. határozati javaslatot és  meghozta a 

II-11/2304/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A 2012.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak támogatására 
pályázat benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési  rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  2012.  évi  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatására a MIVÍZ Kft. pályázatot nyújtson be.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIVÍZ Kft.
Határidő: folyamatos

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak a 2. határozati javaslatról, "Nyilatkozat a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. 2011. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi közlekedés 2012. évi 
fenntartásáról, pályáztatásáról"

A Közgyűlés  16  igen  10  nem  szavazattal  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti 2. határozati javaslatot és meghozta a

II-12/2304-1/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Nyilatkozat  a  Miskolc  Városi  Közlekedési  Zrt.  2011.  évi  önkormányzati 
támogatásáról, a közösségi közlekedés 2012. évi fenntartásáról, pályáztatásáról

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési  rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 2011. évben a 
Miskolc  Városi  Közlekedési  Zrt.  Közszolgáltatási  Szerződésében  meghatározott  
Közszolgáltatási Ellentételezés részeként 440 MFt összegű, saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi 
közlekedést 2012. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII. tv. 8. § (5) bekezdése  
alapján,  pályázati eljárás nélkül – a közszolgáltatással közvetlenül megbízva a Miskolc  
Városi Közlekedési Zrt-t – kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MVK Zrt.
Határidő: folyamatos

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri szavazzanak a  3. határozati javaslatról, melynek tárgya  "A 
2012. évi költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek"
 

A Közgyűlés  16  igen  10  nem  szavazattal  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti 3. határozati javaslatot és meghozta a 

II-13/2304-2/2012. sz. határozat-ot

Tárgy  :   A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési  rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a hitelekre, és a nyertes 
ajánlattevővel  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  törvény  szerinti  
engedélyezést követően – a Városgazdálkodási és -üzemeltetési  Bizottság elnökének  
ellenjegyzése mellett – a szerződéseket kösse meg.

b) Az eljárásban indokolt esetben biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét.

c) Az Önkormányzat Közbeszerzési  Szabályzatának X.1.  Pontja szerinti  egyedi eljárási  
rend keretében – a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához –  
Bíráló Bizottságot hozzon létre. A Bíráló Bizottság a bankokkal a banki biztosítékokra 
kiterjedően is folytassa le a közbeszerzési eljárási cselekményeket és azok eredményéről 
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a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságnak számoljon be.

2. A  Közgyűlés  a  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottságban  való  részvételre  felkéri  a  
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét az  
összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével.

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

A 3. napirend tárgya: Javaslat  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)  önkormányzati  
rendelet módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  kell 
szavazniuk.
Az előterjesztéshez előterjesztői     módosító     indítványt     nyújtott be.
Először a módosító indítványról kell szavazniuk.

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  a módosító indítványt 
elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak a rendelet-tervezetről, figyelemmel az elfogadott 
módosító  indítványra.  A  rendeletalkotáshoz  minősített  többség,  legalább  15  igen  szavazat 
szükséges. 
 

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  megalkotta a 3/2012. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend tárgya: Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 40/2006. (XII.6.) és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén történő 
végrehajtásáról szóló 41/2008. (XII.22.) önkormányzati rendeletek 
módosítására

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  kettő     rendelet     megalkotásáról     kell 
szavazniuk. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

Kéri, szavazzanak a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  6  fő)  megalkotta a 4/2012. 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatás díjáról és 
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény egyes  rendelkezéseinek  Miskolc  város  területén  történő  végrehajtásáról  szóló  41/2008. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásáról

A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott  6  fő)  megalkotta az 5/2012. 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatásról szóló 
2005.  évi  XVIII.  törvény  egyes  rendelkezéseinek 
Miskolc város területén történő végrehajtásáról szóló 
41/2008.  (XII.  22.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról.  

5. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet 
módosítására

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy     rendelet     megalkotásáról     kell 
szavazniuk.A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag megalkotta a 
6/2012. önkormányzati rendeletét Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
játszótéri dohányzás tilalmáról szóló 15/2011. (IV.20.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  kell 
szavazniuk. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  4  fő)  megalkotta a 7/2012. 
önkormányzati rendeletét a játszótéri dohányzás 
tilalmáról szóló 15/2011. (IV.20.) rendelet hatályon 
kívül helyezésére vonatkozó  rendeletet
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7. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sportfeladatairól 
szóló 3/2008. (III.12.) rendeletének módosítására

 

Dr  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy     rendelet     megalkotásáról     kell 
szavaznunk.

Az előterjesztéshez előterjesztői     módosító     indítványt     nyújtott be Alpolgármester úr, illetve Bartha 
György önkormányzati képviselő  úr módosító indítványt terjesztett elő.
Először a módosító indítványokról kell szavazniuk.
Kéri, szavazzanak az  előterjesztői     módosító indítványról.

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellet  (nem szavazott  6 fő) egyhangúlag szavazattal 
egyhangúlag  mellett a módosító indítványt elfogadta
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak az önálló képviselői     módosító indítványról.

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellet  (nem szavazott  6 fő) egyhangúlag szavazattal 
egyhangúlag  mellett a módosító indítványt elfogadta

 
 
Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  rendelet  tervezetről, 
figyelemmel az elfogadott módosító indítványrfa. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 
15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 3 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)  megalkotta a 8/2012. 
önkormányzati rendeletét a Miskolc Megyei Jogú 
Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. 
(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

8. napirend tárgya: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 
12.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  kell 
szavazniuk. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 19 igen 0 nem szavazattal 7 tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  3  fő)megalkotta a 9/2012. 
önkormányzati rendeletét a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

73



10. napirend tárgya: Javaslat  a  „Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó 2012. évi tőkeemelésre

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati     javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangulag  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a

II-14/2312/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: A ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 2012 
évi tőkeemelés

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a   ,,  Miskolc  városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 2012. évi tőkeemelésre tárgyú előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolci Törvényszék Cégbírósága,  
mint Cégbíróság cégjegyzékébe bejegyzett Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (rövidített  név:  Miskolc  Holding  Zrt.,  
cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) alaptőkéjének 
terhére kibocsátott összes részvény (egyszemélyes) tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb  
Szerve elhatározta a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjének a felemelését. 
A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 17.498.000.000,- Ft-ot  
kitevő alaptőkéjét (jegyzett tőke) felemelni rendeli 350.000.000,- Ft-tal 2012. március 1-el.
A  Legfőbb  Szerv  megállapítja,  hogy  a  jelen  döntéssel  elhatározott  alaptőke-emelés  
megvalósulása  esetén  a  Miskolc  Holding  Zrt.  új  felemelt  alaptőkéje  (jegyzett  tőke)  
17.848.000.000,- Ft-ot tesz ki. 

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új részvények kibocsátásával 
kerül sor. 

Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt.-nél kibocsátásra kerül 350 db 1.000.000,- 
Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új részvények egyébként az 
alapítás során kibocsátott törzsrészvénnyel azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve azokkal 
azonos jogokkal rendelkeznek. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 350 db 
1.000.000,-  Ft  névértékű,  nyomdai  úton  előállított,  újonnan  előállított  összes  törzsrészvény 
átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának 
megfelelően  –  kötelezettséget  vállal  akként,  hogy  a  részvények  ellenértékeként  pénzbeli 
hozzájárulás formájában és az alább részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 
350.000.000,- Ft-ot:
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Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal,  hogy az  alaptőke-emelésről 
szóló legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül, pénzbetét 
részleges szolgáltatásaként átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 
87.500.000,- Ft- ot, - az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan, a 
tőkeemelés  cégjegyzékbe  történő  bejegyzését  követő  1  éven  belül,  a  Miskolc  Holding  Zrt. 
Igazgatóságának  írásbeli  felhívása  alapján  –  az  Igazgatóság  által  meghatározott  részletekben  – 
köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az  alaptőke  növekmény  terhére  kibocsátott  új  részvények  kibocsátási  értéke  megegyezik  a 
részvények névértékével.
A  Legfőbb  Szerv  –  a  Gt.  254.§  (2)  bek.-ben  foglalt  előírásra  utalva  –  rögzíti,  hogy  a 
részvénytársaság  által  korábban  forgalomba  hozott  valamennyi  részvény  névértéke,  illetve 
kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került. 

A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés 

– zártkörű módon,  új  részvények kibocsátásával  történik (valamennyi  újonnan kibocsátott  
részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át), 

– az  alaptőke-emelés  350.000.000,-Ft  mértékben  történik,  amely  összeg  megegyezik  az  
alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,

– az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével szolgáltatja,

– a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alaptőke-
emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, ezen 
nyilatkozat megerősítésére 2012. március 1-t követő 10 nap időtartamot határoz meg. 

A Legfőbb Szerv kötelezi  a Miskolc Holding Zrt.  Igazgatóságát,  hogy az alaptőke változásával 
kapcsolatos  legfőbb  szervi  döntést  a  cég  honlapján  a  hatályos  Alapító  Okirat  rendelkezéseinek 
megfelelően 30 napon belül tegye közzé. 

Feltételes Alapító Okirat módosítása

A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 256.§ (1) bek-ben 
foglaltakra utalva],  az Alapító által  előzetesen vállalt  valamennyi  részvény átvételére vonatkozó 
nyilatkozat  megtételétől,  az  alaptőke-emelés  során  kibocsátott  új  részvények  ellenértékének 
szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V/2.  „A részvénytársaság  alaptőkéje/jegyzett  tőkéje:  17.848.000.000,-Ft,  azaz  Tizenhétmilliárd-
nyolcszáznegyvennyolc-millió forint. 
A törzstőke áll 1.596.000.- e Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.
Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.”

Az Alapító Okirat az alábbi V/5. ponttal bővül:

„V/5.  A 2012. március 1.  napjával  elhatározott  alaptőke változás -  alaptőke-emelés  -  során az  
Alapító 350.000.000,- Ft pénzbetét szolgáltatására vállal kötelezettséget. 
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A felemelt  alaptőke  terhére  kibocsátásra  kerül  350  db  1.000.000,-  Ft  névértékű,  névre  szóló,  
nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos  
sorozatba és fajtába tartozik.
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel. 

Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház  
tér  8.)  által  szolgáltatott  350.000.000,-  Ft  pénzbetét  ellenértékeként  az  Alapító  kizárólagos  
tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 350 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre  
szóló törzsrészvény.

Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy az alaptőke-
emelésről szóló legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül,  
pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007  
számlájára  87.500.000,-  Ft-  ot,  -  az  összrészvény  ellenérték  25%-át  kitevő  összeget  -   és  ezt  
meghaladóan,  a  tőkeemelés  cégjegyzékbe  történő  bejegyzését  követő  1  éven  belül,  a  Miskolc  
Holding  Zrt.  Igazgatóságának  írásbeli  felhívása  alapján  –  az  Igazgatóság  által  meghatározott  
részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget  
tenni.

Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó  
nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatnak megfelelően megtette.”

Az Alapító Okirat VI/l. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VI/1. A Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen  
17.848  db  egyenként  1.000.000,-,  azaz  Egymillió  forint  névértékű,  névre  szóló,  nyomdai  úton  
előállított, egy sorozatba tartozó törzsrészvény.”

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik      :      MVK Zrt.
Határidő      :      2012. március 1.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Miskolc  Holding  Zrt.  
Igazgatóságát  az  MVK  Zrt.  alaptőkéjének  350.000.000,-  Ft-tal  történő  
megemelésére  a  Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése  Projekt  önrészének  
biztosítása érdekében.

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik  :      MVK Zrt.
Határidő      :      A Miskolc  Holding  Zrt.  tőkeemeléséről  szóló 

döntést követő 10 napon belül
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11. napirend tárgya: Javaslat a  „Fűtőmű-Science  Múzeum  és  Művészeti  Központ” 
című  projekthez  kapcsolódó  monitoring  szakértői  megbízási 
szerződés megkötésének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő)   egyhangúlag  elfogadta 
az előterjesztés szerinti  határozati javaslatot  és 
meghozat a 

II-15/2313/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Hozzájárulás  a  „Fűtőmű-Science  Múzeum  és  Művészeti  Központ”  című 
projekthez  kapcsolódó  monitoring  szakértői  megbízási  szerződés 
megkötéséhez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Fűtőmű-Science Múzeum és 
Művészeti  Központ”  című  projekthez  kapcsolódó  monitoring  szakértői  megbízási  szerződés 
megkötésének jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata a Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel szerződést kössön 2012. január 1.-től  
2012. december 31.-ig terjedő időtartamra, havi 1.000.000.- Ft + ÁFA (azaz Egymillió forint + 
ÁFA) díjazás ellenében a „Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ” című projekt  
monitoring szakértői feladatainak ellátására. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály

   Gazdálkodási Főosztály
Miskolci Városfejlesztési Kft.

Határidő: azonnal

12. napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum 
Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  3.2.3/A-11/1,  „Építő 
közösségek” -  A) közművelődési  intézmények a kreatív iparral 
kapcsolatos  alapkompetenciák  fejlesztését  elősegítő  új  tanulási 
formák  szolgálatában   3.  ütem  c.  pályázati  konstrukció 
támogatására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a
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II-16/2314/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  TÁMOP  3.2.3/A-11/1 
pályázatának támogatása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  Miskolci  Galéria  Városi 
Művészeti Múzeum Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.3/A-11/1, „Építő közösségek” 
– A) közművelődési  intézmények a kreatív  iparral  kapcsolatos  alapkompetenciák  fejlesztését 
elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem c. pályázati konstrukció támogatására című 
pályázatának támogatására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megye Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti  
Múzeum a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.3/A-11/1, „Építő közösségek” – A) 
közművelődési intézmények a kreatív iparral  kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését  
elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem című pályázatának beadását. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat  
által  elnyert  támogatásból,  a  támogatott  projekt  keretében  létrehozott  kapacitásokat,  
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben  
fenntartja  és  üzemelteti,  és  nem  hoz  olyan  döntést,  amelynek  a  jelzett  projekt  
vonatkozásában  a  fenntartási  kötelezettség  biztosításának  lehetőségét  akadályozná  a  
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban, továbbá kötelezi a pályázót arra, hogy a 
projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentumot  elkülönítetten  tartson  nyilván  és  2020.  
december 31-ig azokat megőrizze. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Végrehajtást felügyelő főosztály  :   Humán Főosztály
Határidő  :  2012. február 29.

13. napirend tárgya: Javaslat a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum 
Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Program  1.2.2-11/1 
„Múzeumok és  levéltárak  iskolabarát  fejlesztése  és  oktatási-
képzési  szerepének  infrastrukturális  erősítése”  című 
pályázatának támogatására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a
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II-17/2315/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  TIOP  1.2.2-11/1 
pályázatának támogatása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  Miskolci  Galéria  Városi 
Művészeti  Múzeum  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Program  1.2.2-11/1  „Múzeumok  és 
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális  erősítése” című 
pályázatának támogatására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megye Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti  
Múzeum a  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Program keretében  meghirdetett,  TIOP  
1.2.2-11/1 „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című pályázatának beadását. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat  
által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 1083/2006  
EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti, és nem 
hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség  
biztosításának lehetőségét akadályozná a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban, 
továbbá kötelezi a pályázót arra,  hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot  
elkülönítetten tartson nyilván és 2020. december 31-ig azokat megőrizze. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Végrehajtást felügyelő főosztály  :   Humán Főosztály
Határidő  :  2012. március 15.

14. napiernd tárgya: Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és  Egyetemi  Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  alapító 
okiratának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26  igen 0  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  (nem  szavazott  3  fő) 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

II-18/2316/2012. sz. határozat-ot: 

Tárgy: Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  Egyetemi  Oktató 
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Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és  Egyetemi  Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  alapító  okiratának módosítását  jóváhagyja az 
alábbiak szerint:

II. Cikkely II. 2 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 25.
„3535 Miskolc, Batsányi János utca 9.”

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást felügyelő főosztály Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, és a MISEK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást   felügyelő főosztály:  Humán Főosztály                                     
Határidő: 2012. február 29.

15. napiernd tárgya:  Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  Egyetemi 
Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  között  létrejött  egészségügyi 
közfeladatátadási szerződés meghosszabbítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26  igen 0  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  (nem  szavazott  3  fő) 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

II-19/2317/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Miskolci  Semmelweis 
Ignác  Egészségügyi  Központ  és  Egyetemi  Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft. 
között létrejött egészségügyi közfeladat átadási szerződés meghosszabbítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. között létrejött egészségügyi közfeladat átadási szerződés 
meghosszabbítása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  Miskolc  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  között,  2009.  február  9.  napjával létrejött  egészségügyi 
közfeladat  átadási  megállapodás  2012.  március  1  napjától  további  2  évvel  kerüljön 
meghosszabbításra.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást felügyelő főosztály:       Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, és a MISEK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az egészségügyi közfeladat átadási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást   felügyelő főosztály:  Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

16. napirend tárgya: Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Robert 
Bosch  Energy  and  Body  Systems  Kft.-vel  és  a  Robert  Bosch 
Power Tool  Kft.-vel  német  nyelvű óvodai  csoport  indítására és 
férőhely biztosítására a Katowice úti Sport Tagóvodában

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal .0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a

I-20/2318/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Robert Bosch  Energy  and  Body 
Systems  Kft.-vel  és  a  Robert  Bosch Power Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai 
csoport indítására és férőhely biztosítására a Katowice úti Sport Tagóvodában
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  együttműködési megállapodás 
megkötésére a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-vel és a Robert Bosch Power Tool 
Kft.-vel  német  nyelvű  óvodai  csoport  indítására  és  férőhely biztosítására a  Katowice  úti  Sport 
Tagóvodában” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-vel (székhely: 3026 Miskolc, 
Robert Bosch park 3.) és a Robert Bosch Power Tool Kft.-vel (székhely: 3026 Miskolc, Robert 
Bosch park 1.) együttműködési megállapodást köt a Katowice úti Sport Tagóvodában 
(székhely: 3526 Miskolc, Katowice út 33.) 2012. szeptember 1. napjától határozatlan 
időtartamra német nyelvű óvodai csoport indítására és működtetésére bővített nyitvatartási 
idővel (6.00-18.00 óráig), valamint férőhely biztosítására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. augusztus 31.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletében található, az 
Önkormányzat és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a Robert Bosch Power 
Tool Kft. közötti együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  :   Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. március 1.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Belvárosi Óvoda vezetőjét az óvoda 
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 
kiegészítésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  :   Belvárosi Óvoda
Végrehajtást     felügyelő     osztály:   Humán Főosztály
Határidő  :   2012. augusztus 31.

17. napierndt tárgya: Javaslat a  Szabó Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű 
Iskola  helyiségeinek  és  ingó  vagyontárgyainak  bérbeadására 
Magyarországi  Németek  Általános  Művelődési  Központja 
Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a német 
iskola működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása
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Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26  igen 0  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  (nem  szavazott  3  fő) 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

II-21/2319/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Magyar  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
helyiségeinek és ingó vagyontárgyainak bérbeadására a Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 
részére

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  a  Szabó Lőrinc Általános és 
Magyar  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  helyiségeinek  és  ingó  vagyontárgyainak  bérbeadására a 
Magyarországi  Németek  Általános  Művelődési  Központja  Intézményfenntartó  és  Működtető 
Közalapítvány részére, és a német iskola működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a  Szabó Lőrinc Általános és  
Német Két  Tanítási  Nyelvű Iskola  (székhely:  3530 Miskolc,  Vörösmarty u.  76.)  2012.  
augusztus 1.  napjától 5 év  meghatározott időtartamra bérbe adja az intézmény 6571/51.  
hrsz-ú  ingatlanának  1.  számú  mellékletben  megjelölt  helyiségeit,  valamint  ingó  
vagyontárgyait kizárólagos, illetve közös, megosztott használatra, a Magyarországi Németek 
Általános  Művelődési  Központja  Intézményfenntartó  és  Működtető  Közalapítvány  
(székhely: 6500 Baja, Duna u. 33.) részére német nyelvű általános iskolai oktatás céljára,  
kedvezményes  40.000 Ft + ÁFA /hó bérleti díj megfizetése mellett, amely tartalmazza a  
bérelt ingatlanrészre vonatkozó rezsiköltséget is.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert  és a  Szabó Lőrinc Általános és Német Két  
Tanítási Nyelvű Iskola igazgatóját a határozat 1. pontjában rögzített feltételekkel a bérleti 
szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős  :   Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. március 31.

18. napirend tárgya. Javaslat  a  Miskolci  Családsegítő  Központ  infrastrukturális 
fejlesztése ÉMOP – 4.2.1./A -11 című pályázat benyújtására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26  igen 0  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  (nem  szavazott  3  fő) 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

II-22/2320/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ 
infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -4.2.1/A,B-11 című pályázat benyújtásához„ című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Miskolci  Családsegítő  Központ  
infrastrukturális  fejlesztése  ÉMOP-4.2.1/A,B-11  ” címmel  pályázatot  nyújt  be 
infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges költségek támogatására az Európai Unióhoz. 

A pályázat  összköltsége  102.237.009  Ft  (azaz:  egyszázkettőmillió-kétszázharminchétezer-
kilenc  forint),  az  elnyerhető  támogatás  összege  97.125.159  Ft  (azaz:  kilencvenhétmillió-
egyszázhuszonötezer-egyszázötvenkilenc  forint),  a  5%-os  saját  erő  összege  5.111.850  Ft 
(azaz: ötmillió-száztizenegyezer-nyolcszázötven forint). 

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges - a    projekt 
ütemezésének megfelelő - saját erő fedezetét az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 
pályázati önrész keretösszeg biztosítja. 

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2013. szeptember 30.  

19. napirend tárgya: Javaslat Miskolc város területén áthaladó országos közutak egyes 
szakaszainak  önkormányzati  tulajdonba  történő  átvételére  a 
villamos projekt megvalósításához kapcsolódóan

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26  igen 0  nem  szavazattal  0 
tartózkodás  mellett  (nem  szavazott  3  fő) 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a
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II-23/2321/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc  város  területén  áthaladó  országos  közutak  egyes  szakaszainak 
önkormányzati  tulajdonba történő átvétele  a  villamos  projekt  megvalósításához 
kapcsolódóan

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  "Javaslat  a  Miskolc  város  területén 
áthaladó  országos  közutak  egyes  szakaszainak  önkormányzati  tulajdonba  történő  átvételére  a 
villamos  projekt  megvalósításához  kapcsolódóan"  című  előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése hozzájárul  a Miskolc város  területén áthaladó a 
Magyar Állam tulajdonában lévő 2505-ös számú Eger - Hollóstető - Miskolc országos közút 
47+780 - 52+625, a 2517-es számú. Miskolc - Parasznya - Varbó - Sajószentpéter 0+00 - 
1+580,  a  36301-es  számú  Tiszai  pályaudvar  vasútállomáshoz  vezető  
0+00 - 0+640 kilométer szelvények közötti szakaszának önkormányzati tulajdonba történő 
átvételéhez. A Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonában 
lévő  országos  közutak  Önkormányzat  tulajdonába  történő  átvételéhez  szükséges 
megállapodást aláírja, a szükséges hatósági eljárást kezdeményezze.

Felelős  :  Dr. Kriza Ákos polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. december 31.

20. napirend tárgya: Javaslat a  települési  szilárd  kommunális  hulladékkezelői 
közszolgáltató személyének kiválasztására

Dr. Kriza Ákos: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 16  .igen 0  nem  szavazattal 10. 
tartózkodás mellett ( nem szavazott 3 fő) elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a

I  I-24/2322/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató  
személyének kiválasztására, az 56/2001. sz. ö. r. végrehajtása.

Miskolc MJ Város Önkormányzat Közgyűlése a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére 
vonatkozó közfeladata  teljesítése körében megtárgyalta  a  közszolgáltató  kiválasztására  irányuló, 
törvényi előíráson alapuló kötelezettségét és az előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozza. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazást ad a Miskolc Térségi Konzorcium eseti 
képviseletét ellátó gesztor önkormányzat részére, hogy a Hgt. 21.§ (3) – (5) bekezdéseiben foglalt - 
következő teljesítési időszakra vonatkozó – közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére 
jogosult jogi személyt  közbeszerzési eljárás alapján kiválassza, vele a közszolgáltatási szerződést 
megkösse.

A felhatalmazás a Hgt. 21.§ (3) - (5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a települési szilárd 
hulladékkezelési  közszolgáltatást  végző  hulladékkezelő  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési 
eljárás  előkészítésére,  lefolytatására,  és  a  közszolgáltatási  szerződés  Miskolc  MJ  Város 
Önkormányzata képviseletében, az Önkormányzat nevében történő aláírásra. 

A Közgyűlés a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e 
jog érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan időre, de legfeljebb a Miskolci Térségi 
Konzorciumban való tagsága fennállási időtartamáig adja meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. február 28.

21. napiernd tárgya: Javaslat  Miskolc  Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási 
rendszer-üzemeltetési koncepció-módosításának elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 16  .igen 0  nem  szavazattal 10. 
tartózkodás mellett ( nem szavazott 3 fő) elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a

I  I-25/2323/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy: A  Miskolc  Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási  rendszer-üzemeltetési 
koncepció módosításának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási  rendszer-üzemeltetési  koncepció  módosításának  elfogadására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII. 
törvényben  megállapított  hulladékkezelési  közszolgáltatás  biztosítása  és  jövőbeni  fenntartása, 
valamint  a  Miskolci  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Program  megvalósítására  irányuló 
Konzorciumi Szerződés IV. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása  érdekében, a Miskolc 
Térségi  Konzorcium  tagjaként  a  települési  szilárd  kommunális  hulladék  kezelésére  vonatkozó 
közfeladata  teljesítése  körében  a  hulladékgazdálkodási  rendszer-üzemeltetési  koncepció 
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntését a Konzorciummal közölje, 
és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. február 28.

22.napiernd tárgya: Javaslat nevelési-oktatási  intézmények  intézményvezetői  álláshelyeire 
történő pályázat kiírására

Dr. Kriza Ákos polgármestr: Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nems szavazott 3 fő) egyhangúlag   elfogadta 
az előterjesztés szerinti  határozati javaslatot  és 
meghozta a 
 
 

II-26/2324/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Nevelési-oktatási  intézmények  intézményvezetői  álláshelyeire  történő  pályázat 
kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
intézményvezetői  álláshelyeire  történő  pályázat  kiírására”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az 1-5. számú melléklet szerinti 
tartalommal 

• az Avasi Gimnázium (3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.)
• a Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, Hősök tere 7.)
• a  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium (3529  Miskolc, 

Ifjúság u. 16-20.)
• a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium (3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 33.) 
• a  10.  sz.  Petőfi  Sándor Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű Iskola 

(3526 Miskolc, Katowice u. 17.)

intézményvezetői beosztására 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott 
időre.

2) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli  a pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási 

87



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

23.napiernd tárgya: Javaslat a  7586 igénylő  azonosító  számú,  a  2010.  május  06-i  rendkívüli 
időjárás  miatt  önkormányzati  utakban  keletkezett  károk  helyreállítása 
megnevezésű vis maior támogatással megvalósított  projekt le nem hívott 
maradványösszegéről történő lemondásáról

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nems szavazott 3 fő) egyhangúlag   elfogadta 
az előterjesztés szerinti  határozati javaslatot  és 
meghozta a 

II-27/2325/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A 7586 igénylő  azonosító  számú,  a  2010.  május  6-  i  rendkívüli  időjárás  miatt 
önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítása megnevezésű vis maior 
támogatással  megvalósított  projekt  le  nem hívott  maradványösszegéről  történő 
lemondás.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. 
május  6-i  rendkívüli  időjárás  miatt  önkormányzati  utakban  keletkezett  károk  helyreállítása 
megnevezésű  vis  maior  támogatással  megvalósított  projekt  le  nem hívott  maradványösszegéről 
történő lemondásáról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. május 6 -i 
rendkívüli időjárás miatt önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítása” címen benyújtott 
és megvalósításra került pályázat kapcsán fel nem használt 250.933,- Ft (azaz Kettőszázötvenezer-
kilencszázharminchárom forint) támogatási összegről lemond.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  azonnal
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24.napiernd tárgya: Javaslat a Pálos Gyógyszertár Bt. által működtetett Miskolc, Palota u. 
17. sz. alatt lévő Hámori gyógyszertár bérleti díj csökkentésére

Dr. Kriza Ákos polgármester. Az  előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A  Közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) egyhangúlag  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a 

II-28/2327/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc, Palota u. 17. sz. alatti gyógyszertár bérleti díj csökkentése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  A  Pálos  Patika  Bt.  által 
működtetett Miskolc, Palota u. 17. sz. alatt lévő –Hámori gyógyszertár bérleti díj csökkentésére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc, Pálos Patika Bt. által működtetett Palota u. 17. 
sz.  alatt  található  66  m2 alapterületű  helyiség  bérleti  díját  2012.  március  1.  napjától  15.000.-
Ft+Áfa/hó összegben határozza meg.

A helyiséghasználattal felmerült költségeket, (rezsi, karbantartási költség felújítási költség stb.) a 
helyiség bérlője viseli.

A kedvezményes  bérleti  díj  a  gyógyszertár  működtetésének időpontjáig  áll  fenn,  és  minden év 
január 01.  napjától  a KSH által  közzétett  szolgáltatási  inflációs  rátával  növekszik,  az előző évi 
bérleti díjra vetítve. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. március 15.

25. napirend tárgya: Javaslat a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt 
előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  –  2012.  február időszakra 
vonatkozó beszámoló elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 23 igen 3 .nem szavazattal 0. tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő ) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a 
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II-29/2328/2012. sz. határozat 

Tárgy: Javaslat  a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt 
előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  –  2012.  február  időszakra  vonatkozó 
beszámoló elfogadására.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a   ,,  Miskolc  városi 
villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt  előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  –  2012.  február 
időszakra  vonatkozó  beszámoló  elfogadására  tárgyú  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”  
nagyprojekt   előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  -  2012.  február  időszakra  vonatkozó 
beszámolót.

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Határidő      :      azonnal

26. napiernd tárgya:   Tájékoztató  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ÁSZ ellenőrzéséről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 16 igen 7 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

 
II-30/2329/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  pénzügyi  helyzetének  ÁSZ 
ellenőrzése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  pénzügyi  helyzetének  ÁSZ  ellenőrzéséről”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:
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1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  pénzügyi  helyzetének 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés  a  működés  pénzügyi  egyensúlyának  gyors  helyreállítása  és  hosszú  távú 
fenntarthatósága  érdekében  –  az  Állami  Számvevőszék  javaslatainak  alapulvételével  – 
készített és a polgármester által jóváhagyott Intézkedési Tervet a határozat 1. mellékleteként 
elfogadja.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról 
félévenként,  a  gazdálkodás  helyzetéről  szóló tájékoztatók keretében a Közgyűlés  részére 
adjon tájékoztatást.

Felelős: Polgármester 
Jegyző

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: A Polgármesteri Hivatal valamennyi főosztálya
Határidő: folyamatos

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

Az 1  . sürgősségi napirend tárgya:   Javaslat  a  közösségi  közlekedési  szolgáltatások  alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására  és  a  2012.  évre  vonatkozó  Közszolgáltatási 
Szerződés tervadatainak jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  előterjesztés szerint egy rendelet és        egy határozati   javaslatról 
kell dönteniük.Az  előterjesztéshez  Seresné  Horváth  Zsuzsanna  és  Dr.  Kovács  László  közös 
képviselői módosító indítványt terjesztett be. 

Először a módosító     indítványról     kell     szavazniuk  . 

A Közgyűlés 19 igen 7.nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta   a   módosító 
javaslatot. 
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  a  rendelet módosításáról,  az  elfogadott 
módosító  indítványra  tekintettel. A  rendeletalkotáshoz minősített  többség,  legalább  15  igen 
szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott  3  fő)  megalkotta a 10/2012. 
számú  önkormányzati rendeletét a Közösségi 
közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011. (XII.22.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a

II-31/2394/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Közszolgáltatási Szerződés 2012. évre vonatkozó tervadatainak jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közösségi  közlekedési 
szolgáltatások alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
és  a  2012.  évre  vonatkozó  Közszolgáltatási  Szerződés  tervadatainak  jóváhagyására” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú személyszállítás nyújtása tárgyában 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között 2010. 
június 1-jén létrejött (2011. június 1. napjától hatályos) Közszolgáltatási Szerződés módosításáról 
szóló Megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
2012-évre tervezett önkormányzati tulajdonú 
sportingatlanok létesítményfejlesztésére vonatkozó 
pályázatához, önerő biztosítás céljából

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy      határozati   javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a 
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I  I-32/2395/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit  Kft.  2012. évi létesítményfejlesztésekre  
irányuló,  látvány- csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és  KEOP  
pályázatához önerő biztosítása.

Tárgy: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évi létesítményfejlesztésekre 
irányuló,  látvány- csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és  KEOP  
pályázatához önerő biztosítása.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  MVSI  Miskolc  Városi 
Sportiskola  Nonprofit  Kft.  2012-évre  tervezett  önkormányzati  tulajdonú  sportingatlanok 
létesítményfejlesztésére  vonatkozó pályázatához  önerő biztosítás  céljából”  című előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Kft. egyszemélyes tulajdonosa a sportcélú ingatlanfejlesztésre a látvány- csapatsportágak támogatására, 
azaz a vízilabda, kosárlabda és a jégkorong sportágakhoz köthető létesítményfejlesztéseket szolgáló 
pályázat (TAO) benyújtásához 30,0 %, illetve a Diósgyőri  Városi  Uszoda energetikai  korszerűsítését 
szolgáló (KEOP)  pályázat benyújtásához 15,0 %  önerőt biztosít 2012. évi költségvetésében maximum az 
alábbi összegekben:

Sportingatlan Önerő Létesítményfejlesztés (Látvány-
csapatsport támogatás)

Energetikai 
fejlesztés 
(KEOP)

Önerő 
(össz.)

Diósgyőri Városi Uszoda
Önerő 19 050 55 950 75 000

Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda Önerő 5 200 0 5 200

Miskolc Városi 
Szabadidőközpont Önerő 57 840 0 57 840

Összesen 138 040

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.  

ügyvezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. március 31.

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a miskolci pontgyűjtő kártya bevezetésére

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az előterjesztés szerint egy     határozati     javaslatról   kell dönteniük. 
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A  Közgyűlés 19 igen.7 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a 

I-33/2397/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A miskolci pontgyűjtő kártya bevezetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a miskolci pontgyűjtő kártya 
bevezetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a miskolci  pontgyűjtő kártya koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, és a kártyarendszer bevezetését támogatja. A kártya 
bevezetésére 2012. március 01-i határidőt tűzi ki.
A kártyarendszer működtetésével a Miskolc Holding Zrt.-t bízza meg.

Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért     felelős:    Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási 
szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak 
módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az előterjesztés szerint hat  db  határozati     javaslatról     kell 
dönteniük. Kéri, szavazzanak  az előterjesztés  szerinti  első,        a  Miskolci  Kutúrális  Központ      
Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A  Közgyűlés 16 igen 9 nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  1. határozati javaslatot és meghozta a 

II-34/2398/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  Közszolgáltatási 
Szerződés jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő Közszolgáltatási  Szerződést az I/1.  sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
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Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratát az I/2. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a 
Polgármestert az I/3. melléklet szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a   Miskolci Kulturális  Központ  
Nonprofit  Kft.  részére  használatba,  vagyonkezelésbe  adandó,  valamint  apport  
útján átadásra kerülő vagyonelemekre vonatkozóan a használat, vagyonkezelés  
és  apport  feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  előterjesztést  a  soron  
következő közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő  :  2012. március 22.

 
 

Dr.  Kriza  Ákos polgármester:  Kéri, szavazzanak  az előterjesztés  szerinti  második  ,      a   
Miskolci Csodamalom Bábszinház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  2. határozati javaslatot és meghozta a 

II-35/2398-1/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A  Miskolci  Csodamalom  Bábszínház  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  Közszolgáltatási  
Szerződést az II/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés  a  Miskolci  Csodamalom  Bábszínház Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  II/2.  melléklet  szerint  módosítja,  és  
felhatalmazza a Polgármestert az II/3. melléklet szerint egységes szerkezetbe  
foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint apport  
útján átadásra kerülő vagyonelemekre vonatkozóan a használat, vagyonkezelés 
és  apport  feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  előterjesztést  a  soron  
következő közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak unk az előterjesztés szerinti  harmadik,    a   
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum      Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A Közgyűlés 23 igen 3 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő)elfogadta az előterjesztés 
szerinti  3. határozati javaslatot és meghozta a 

II-36/2398-2/2012. sz. határozat-ot: 

Tárgy: A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  
Múzeum Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Közszolgáltatási  
Szerződést az III/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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2. A Közgyűlés a  Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  III/2.  melléklet  szerint  módosítja,  és  
felhatalmazza  a  Polgármestert  az  III/3.  melléklet  szerint  egységes  szerkezetbe  
foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Galéria Városi Művészeti  
Múzeum Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint  
apport  útján  átadásra  kerülő  vagyonelemekre  vonatkozóan  a  használat,  
vagyonkezelés és apport feltételeinek, módjának tárgyában készült előterjesztést a 
soron következő közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő:  2012. március 22.
 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri, most szavazzanak az előterjesztés szerinti  4.,        a Miskolci      
Városi Könyvtár és Információs Központ      Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A  Közgyűlés .16  igen  10  nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 3 fő)  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  4.  határozati javaslatot  és 
meghozta a 

II-37/2398-3/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft-vel kötendő 
Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és  Információs  
Központ Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  Közszolgáltatási  
Szerződést az IV/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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2.) A Közgyűlés a  Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  IV/2.  melléklet  szerint  módosítja,  és  
felhatalmazza a Polgármestert  az IV/3.  melléklet  szerint egységes szerkezetbe foglalt  
Alapító Okirat aláírására. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Városi Könyvtár és Információs  
Központ Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint apport  
útján átadásra kerülő vagyonelemekre vonatkozóan a használat, vagyonkezelés és apport 
feltételeinek, módjának tárgyában készült előterjesztést a soron következő közgyűlési 
ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Kéri most szavazzanak az előterjesztés szerinti  5.,   a Miskolci   
Szimfonikus Zenekar      Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A  Közgyűlés 16  igen.  10  nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 3 fő)  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  5.  határozati javaslatot  és 
meghozta a 

II-38/2398-4/2012. sz. határozat 

Tárgy: A Miskolci  Szimfonikus  Zenekar Nonprofit  Kft-vel  kötendő  Közszolgáltatási 
Szerződés jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  Közszolgáltatási  Szerződést  az V/1.  sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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2. A Közgyűlés a  Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratát  V/2. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert  az  
V/3. melléklet szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Szimfonikus  Zenekar Nonprofit 
Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint apport útján átadásra kerülő 
vagyonelemekre  vonatkozóan  a  használat,  vagyonkezelés  és  apport  feltételeinek, 
módjának tárgyában készült előterjesztést a soron következő közgyűlési ülésre terjessze  
elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri,  most szavazzanak az előterjesztés szerinti  6.  ,      a Miskolci   
Nemzeti Színház      Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati     javaslatról  

A Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  6. határozati javaslatot és meghozta a 

 

II-39/2398-5/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  Közszolgáltatási 
Szerződés jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási  szerződéseinek jóváhagyására 
és alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Miskolci  Nemzeti  Színház Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Közszolgáltatási Szerződést az VI/1.  
sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint apport útján átadásra 
kerülő  vagyonelemekre  vonatkozóan  a  használat,  vagyonkezelés  és  apport  
feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  előterjesztést  a  soron  következő  
közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolci  Agrokultúra  Termelő  és 
Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
alapításának jóváhagyására 

 Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 

A  Közgyűlés 19 igen 7.nem szavazattal 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a  
 
 

II-40/2402/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: A Miskolci  Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság  alapításának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  Miskolci  Agrokultúra 
Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának jóváhagyására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolc Holding Zrt. általi alapítását a mellékelt Alapító Okirat 
szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 23.

A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat alpolgármester megválasztására
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Egy határozati javaslatról kell döntenünk. A döntés meghozatala az 
Önkormányzati törvény 34.§ (1) bekezdése alapján titkos szavazással   történik,     minősített többség,         
15 igen szavazat      szükséges.   
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A Közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  4  fő) egyhangúlag  ..  Kiss  
Gábort  alpolgármesterré megválasztotta és meghozta 
a 

I  I-41/2403/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy:  Kiss Gábor alpolgármester megválasztása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  alpolgármester 
megválasztására”  című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor-t

(szül.: 1962.02.23., an: Ujfalusy Mária) főállású alpolgármesterré  választja.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. március 1.

 
 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:   Gratulál  Kiss  Gábor  úrnak  alpolgármesterré  történt 
megválasztásához.  Megkéri,  hogy  fáradjon  a  mikrofonhoz és  a  Közgyűlés  előtt  tegye  le  a 
törvényben előírt esküt, majd - az eskütételt követően - írja alá az esküokmányt.
Megkéri Képviselőtársai, illetve a Közgyűlésen jelenlévőket, hogy szíveskedjenek az eskü idejére 
felállni,   és  KISS  GÁBORT  pedig  kéri,  hogy  az  általa  előmondott  szöveget  –  nevének 
kiegészítésével – szíveskedjen utána mondani. 

– Eskütétel -
–

Dr. Kriza Ákos polgármester: Jó munkát kíván alpolgármester úrnak.

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat alpolgármester illetményének és 
költségátalányának megállapítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint kettő     határozati     javaslatról   kell dönteniük.

Kéri most szavazzanak az első, az alpolgármester illetményének megállapításával kapcsolatos 
határozati javaslatról.

A   Közgyűlés .26  igen  0  nem  szavazattal,  0 
tartózkodás mellett  (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztés szerinti  1.  határozati 
javaslatot és meghozta a 
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I  I-42/2404/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy: Kiss Gábor alpolgármester illetményének megállapítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  alpolgármester 
illetményének  és  költségátalányának  megállapítására” című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatokat hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ 
(5) bekezdése alapján 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor

(szül.:  1962.02.23.  an:  Ujfalusy  Mária)  alpolgármester  illetményét  555.000,-Ft  (azaz 
Ötszázötvenötezer forint) összegben állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             2012. március 1.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri, most szavazzanak  a  második,  az  alpolgármester 
költségátalányának megállapításával kapcsolatos határozati javaslatról.

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  2.  határozati javaslatot  és 
meghozta a 

I  I-43/2404-1/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy:    Kiss Gábor   alpolgármester költségátalányának megállapítása  

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  alpolgármester 
illetményének és  költségátalányának megállapítására” című előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatokat hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. 
§ (2)  bekezdése alapján 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor

(szül.: 1962.02.23. an: Ujfalusy Mária) alpolgármester költségátalányát illetményének 20%-
ában állapítja meg.  
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Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             2012. március 1.
A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  új 

koordinációs tanácsnokának  megválasztására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy      határozati     javaslatról   kell dönteniük.

A Közgyűlés .26 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) egyhangúlag  elfogadta az 
előterjesztés szerinti  határozati javaslatot és meghozta 
a 

II-44/2405/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése új koordinációs tanácsnokának megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  új koordinációs  tanácsnokának  megválasztására”  című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Simon Gábor koordinációs tanácsnoki tisztségről 
történő lemondását tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés Földesi Norbertet 2012. február  23. napjától koordinációs  tanácsnokká 
megválasztja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. február 23.

A 12. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórumba tag delegálására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy     határozati     javaslatról   kell dönteniünk.

A Közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal .4 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a 

II-45/2406/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Tag delegálása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében létrehozandó megyei 
területfejlesztési konzultációs fórumba
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  "Javaslat  a  Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében megalakuló területfejlesztési konzultációs fórumba tag delegálására" című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében létrehozandó megyei 
területfejlesztési konzultációs fórumba Dr. Kriza Ákos polgármestert delegálja.

Felelős:     Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:   Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

A 13. sürgősségi napiernd tárgya:  Javaslat a Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan használat 
jogának átruházásával kapcsolatos döntés módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester.: Az előterjesztés szerint   egy      határozati     javaslatról   kell dönteniük.

A Közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő)elfogadta az előterjesztés 
szerinti  határozati javaslatot és meghozta a 

I  I-46/2407/2012. sz. határozat-ot:  

Tárgy: Bornemissza  u.  13.  sz.  alatti  ingatlan használat  jogának átruházásával 
kapcsolatos X-265/23.397/2011. sz. határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a Bornemissza u.13. sz. alatti 
ingatlan használat jogának átruházásával kapcsolatos döntés módosítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-265/23.397/2011. sz. határozata 1. pontjának helyébe 
az alábbi 1. pont lép:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Közgyűlésének  Az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  
feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. e) 
pontja alapján Miskolc – Martinkertvárosi Református Egyházközség részére, az 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  5882  hrsz.-  ú,  természetben  Miskolc,  
Bornemissza G. u. 13. szám alatt található 866 m2 nagyságú épület és a hozzá 
tartozó  udvar  vonatkozásában  a  használat  jogát  95.000  Ft/hó  +  ÁFA  
kedvezményes díjon – mely díj minden évben az infláció mértékével emelkedik 
-, 30 évre átruházza azzal, hogy az épületet az Egyházközség felújítja. Ennek  
fejében  az  átalakítási  költség  számlával  igazolt  összegéig,  de  legfeljebb  24.  
000.000,- Ft- ig a használat díjának megfizetésére nem köteles. 

A használattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási – felújítási 
költség, stb.) az Egyházközség viseli, kivéve a 2006. július 27-én az „EMEF” 
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Első  Magyar  Energetikai  Fejlesztő  és  Szolgáltató  Kft.-vel  kötött  szerződés  
alapján  a  Miskolc,  Bornemissza  G.  u.  13.  szám  alatt  található  ingatlanra  
vonatkozó  hőszolgáltatási  alapdíj  –  a  rekonstrukció  tőke-  és  kamatterheit  
tartalmazó  -  költségtérítési  részét,  amelynek  megfizetését  az  Önkormányzat 

vállalja. 

2. A határozat 2. és 3. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: azonnal

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirendi  szavazások  végére  értek,  köszöni  a  képviselők 
munkáját. A következő közgyűlés időpontja: 2012. március 22.  Az ülést 23 óra 05 perckor bezárja.

k. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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