
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

I-2175-12/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.

Jelen     vannak:   Dr. Kriza Ákos, Bartha György, 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, Soós Attila, 
Szabó Sándor, Szegedi Márton, Dr. Tompa Sándor, Dr. Zsiga Marcell

Később     érkezett     képviselők:   Dr. Simon Gábor, Bazin Géza

Távol     maradt:   Varga Gergő

Tanácskozási     joggal     jelen     van:   Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Meghívottak: Pálffy Kinga Miskolc Holding Zrt. vezérigazgató, Farkas István és Dr. Balog 
Henriett MIK Zrt., Kókai Ernő MVK Zrt. vezérigazgató, Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezető igazgató, Üszögh Lajos MIVIZ Kft. ügyvezető igazgató, Móricz József MIHŐ Kft. 
stratégiai igazgató, Molnár Attila AVE Miskolc kft. ügyvezető igazgató, Perecsenyi Attila 
Városgazda Nonprofit Kft. és Régió Park Miskolc ügyvezető igazgató, Orosz Gábor Zsolt MIKOM 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, Lovászné Jónap Eszter Miskolci Városfejlesztési Kft. 
projektmenedzser, Dr. Szabó Brigitta és Szabó László Miskolc Városi Sportiskola kft., Szocio-
Produkt Kft. Halász Rózsa ügyvezető igazgató, Dr. Schweickhardt Gyula Energie AG Miskolc Kft. 
ügyvezető, Egri Zoltán Biogas Miskolc Kft.

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 Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit, valamint az 
időközi önkormányzati választáson közreműködő Dr. Görömbey István urat, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét.
Bejelenti, hogy a testület 28 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 25 fő így a Közgyűlés 
határozatképes, amit megnyit.
Tanácskozási joggal jelen vannak Pfliegler Péter és Kiss Gábor alpolgármester urak.

Elmondja, hogy az elmúlt hétvégen Martin-kertvárosban és Szirmán Giákné Bobály Judit képviselő 
asszony sajnálatos halála miatt időközi önkormányzati választásra került sor. Megköszöni 
mindenkinek, aki élt a demokrácia adta jogával, és részt vett a döntéshozatalban, mert hiszi, ez 
közös ügy. Az eredmény bizonyára sokak számára ismert, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, Takács 
Gábor kapott felhatalmazást a választóktól arra, hogy az elkezdett munkát legjobb tudása szerint 
folytassa. 
A választás szoros eredménnyel zárult, ami azt is jelenti, hogy bár a városvezetés munkájára igennel 
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szavaztak, mégis sokkal erősebbre kell fűzniük a kapcsolatot a miskolciakkal. 
Az a munka melyet eddig elvégeztek - bár komoly eredményeket hozott, részben ismeretlen maradt 
a miskolciak előtt. Az együttműködés az emberekkel talán még fontosabb, mint eddig bármikor. 
Azon lesznek, hogy a jövőben a lehető legtöbb fórumon tudjanak beszélgetni az emberekkel, hogy 
elmondhassák, mik az eredmények, a tervek, és meghallgassák ezeket a véleményeket is. Takács 
Gábor ebben kiváló partner lesz, akinek most itt, a Közgyűlés előtt is szívből gratulál. Kívánja, 
hogy olyan lendülettel és hittel végezze munkáját, hogy a választók büszkék lehessenek 
képviselőjükre.
Ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés szokásos munkájának megkezdése előtt kerüljön sor a 2. sz. 
egyéni választókerületben történt képviselőválasztással kapcsolatos tájékoztatóra és az új képviselő 
eskütételére a Helyi Választási Bizottság Elnökének előterjesztésében.

Kéri, hogy erről most szavazzanak.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal 
(nem szavazott 4 fő) elfogadta a javaslatot.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Dr. Görömbey István urat, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy tartsa meg a választással kapcsolatos tájékoztatóját, ismertesse a választás 
eredményét és adja át a megbízólevelet az új képviselőnek.

Dr. Görömbey István: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2012. április 22. napján tartott 
időközi önkormányzati választás eredményéről kívánja tájékoztatni.
Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 1/2012.(I.24.) számú határozatával 
Miskolc 2. számú önkormányzati egyéni választókerületébe 2012. április 22. napjára időközi 
önkormányzati képviselő választást tűzött ki a korábbi önkormányzati képviselő sajnálatos halála 
miatt.
Az időközi választáson a törvényben megállapított határidőn belül, érkezési sorrend szerint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, 
a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint a Lehet Más a 
Politika elnevezésű társadalmi szervezetek kerültek jelölő szervezetként nyilvántartásba vételre.
Az időközi választáson érkezési sorrend szerint Körmöci Attila (a JOBBIK jelölő szervezet), Ruskó 
Zoltán (az MSZP jelölő szervezet), Csanálossi Béla (a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 
jelölő szervezet), Takács Gábor (a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek), továbbá Emődi Zoltán (az 
LMP jelölő szervezet) jelöltje került jogerősen nyilvántartásba vételre. 
A választás törvényes rendben zajlott. 
A választási eljárás során a szavazólap tartalmával kapcsolatos bizottsági döntés ellen került 
benyújtásra fellebbezés, amelyet elkésettség okán a Területi Választási Bizottság elutasított.
Április 22-én, a szavazás megkezdésekor, a névjegyzék lezárását követően a névjegyzékben a 
választópolgárok száma 8540 fő, igazolás alapján a névjegyzékbe nem került felvételre polgár, 
szavazóként összesen 2685 fő járult az urnákhoz. A szavazatszámláló bizottságok a választás napján 
2 főt utasítottak vissza, mivel a két polgár tekintetében a szavazás törvényben előírt feltételei nem 
álltak fenn.
A választás napján választási kifogás benyújtására nem került sor. 
A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítése alapján megállapította, hogy 
a szavazás során az urnában lévő szavazólapok száma 2685 db, amely megegyezett a szavazóként 
megjelent választópolgárok számával, érvénytelen szavazólapok száma 25 db, az érvényes 
szavazólapok száma pedig 2660 db volt.
A leadott érvényes szavazatok közül Csanálossi Bélára, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 
jelöltjére 99 db-ot, Emődi Zoltánra a LMP jelöltjére 62 db-ot, Körmöci Attilára a Jobbik jelöltjére 
415 db-ot, Ruskó Zoltánra az MSZP jelöltjére 1029 db-ot, Takács Gáborra a FIDESZ-KDNP 
jelöltjére 1055 db-ot adtak le.
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A Helyi Választási Bizottság ezt követően a 16/2012. számú határozatával megállapította, hogy 
Miskolc Megyei Jogú Város 02. számú önkormányzati egyéni választókerületében a választás 
eredményes volt, s a leadott szavazatok alapján Takács Gábor a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje került képviselőként megválasztásra.
A választás eredményét megállapító határozat ellen a törvényben megállapított határidőn belül 
jogorvoslati kérelem nem érkezett be, így Miskolc Megyei Jogú Város 2. számú egyéni 
önkormányzati választókerületében a választás eredménye jogerős.
Takács Gábor Úrnak, Miskolc Megyei Jogú Város 2. számú egyéni önkormányzati 
választókerületében megválasztott települési képviselőnek gratulál, munkájához erőt, egészséget és 
sok sikert kíván.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét adja át képviselő úr 
részére a megbízólevelet. 

(a megbízólevél átadását követően)

Dr. Kriza Ákos polgármester: Most megkéri Takács Gábor urat, hogy fáradjon a mikrofonhoz és a 
Közgyűlés előtt tegye le a törvényben előírt esküt, majd írja alá az esküokmányt.

(Eskütétel)
Takács Gábor:

„Én, Takács Gábor, becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Város 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri képviselő urat, írja alá az esküokmányt.

Bejelenti, hogy Takács Gábor képviselő-testületünk teljes jogú tagja, így a testület munkájában a 
mai naptól részt vesz.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés immáron 29 tagja közül jelen van 26 fő, az ülés továbbra is 
határozatképes.

Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kell dönteniük.

1. sürgősségi napirend: Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  személyes 
gondoskodást  nyújtó  gyermekvédelmi  intézmények  által 
biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel módjáról és a 
térítési  díjról  szóló  52/2003-as(XI.11.)  számú  rendelet 
módosítására.

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
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A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

2. sürgősségi napirend: Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011-es (X.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

3. sürgősségi napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011-es 
(III.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

4. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között „Közszolgáltatási 
Szerződés” jóváhagyására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

5. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére, a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Pitypang Óvoda, 
az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
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A közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

6. sürgősségi napirend: Javaslat  a  „Miskolc  város  meglévő  szennyvízcsatorna 
hálózatának  bővítése,  és  szennyvíz  III.  tisztítási  fokozat 
létesítése” pályázatban önerő kiegészítésére, a BM EU Önerő 
Alapra történő pályázat benyújtására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

7. sürgősségi előterjesztés: Javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére 
vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához való 
hozzájárulásra

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

8. sürgősségi napirend: Javaslat  az  MVLC  Miskolci  Vízilabda  Club  Nonprofit 
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, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

9. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. szám alatti ingatlan 
hasznosítási feltételeinek módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.
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10. sürgősségei napirend: Javaslat Miskolc Bolt részére történő helyiség biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

11. sürgősségi napirendi: Javaslat  a  Herman  Ottó  Emlékpark  önkormányzati 
tulajdonba  vétele  tárgyában  a  Magyar  Állam  felé  igény 
bejelentésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) a sürgősségi indítványt az nyílt ülés 
napirendjére felvette.

12. sürgősségi napirend: Javaslat a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” 
című projekt önrészének biztosítására

Előterjesztő:     Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 26 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

13. sürgősségi napirend: Javaslat közoktatási típusú sportiskolai oktatás bevezetésére 
a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

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

A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

14. sürgősségi napirend: Javaslat a nevelési–oktatási intézményekben a 2012/2013-as 
tanévben  indítható  csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti 
létszámok meghatározására 

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
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A közgyűlés 22 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

15. sürgősségi napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  által 
fenntartott óvodák átszervezésére

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

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

A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 4 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

16. sürgősségi napirend: Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló  56/2001-es 
(XII. 12.) számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

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

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 4 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

17. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. állami 
tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekre 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.

18. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.
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19. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának cseréjére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.

20. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a Százszorszép Óvoda vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására 

Előterjesztő  :   Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.

21. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két 
tanítási Nyelvű Iskola igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.

22. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a József úti óvoda vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése és intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására.

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.
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23. sürgősségi napirend zárt ülés: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. által 
felvenni kívánt átmeneti forgóeszköz hitelhez nyújtott 
önkormányzati kezességvállalás jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 21 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette.

24. sürgősségi napirend nyílt ülés: Javaslat a József úti Óvoda és a Százszorszép Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 4 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Első ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban szereplő 6.     és     7.   
napirendi     ponto  kat - melyek a vis maior pályázatok benyújtásával kapcsolatosak -, összevontan 
tárgyalja meg a Közgyűlés.

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról:

A Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Második ügyrendi javaslata, hogy a meghívó szerinti 8.,     9.     és     10.   
napirendi     előterjesztéseket,     valamint     az     5.     sürgősségi     előterjesztést   - melyek közfeladat átadásra 
és közoktatási intézmények átadására, átszervezésére irányulnak -, együttesen     tárgyalja   meg a 
Képviselő-testület. 

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

A közgyűlés 17 igen 9 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Harmadik ügyrendi javaslata, hogy szintén összevontan tárgyalják 
a Közoktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos 13.,     14.     és     15.     sürgősségi     előterjesztéseket  .

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 18 igen 8 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Negyedik ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésén a MISEK Nonprofit 
Kft-vel kapcsolatos 17. és 18. sürgősségi előterjesztéseket együtt tárgyalja meg a közgyűlés.
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Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

A közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta. az 
ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ötödik ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésén a közoktatási- nevelési 
intézmények vezetőinek felmentésével kapcsolatos 20.,     21.     és     22.     sürgősségi     előterjesztéseket   
együtt     tárgyalja   meg a közgyűlés.

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

A közgyűlés 22 igen 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta. 
tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hatodik ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés először a meghívó 
szerinti nyílt ülésre tervezett napirendi pontokat, majd a nyílt ülésre felvett - és még máshol meg 
nem tárgyalt – sürgősségi előterjesztéseket vitassa meg, és legvégül kerüljön sor a zárt ülésre – ahol 
zárt ülés napirendjére felvett sürgősségi előterjesztéseket is megtárgyalják.

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

A közgyűlés 20 igen 6 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy a képviselők részéről nincs kérdés, észrevétel a 
az ülés napirendjére vonatkozóan.
Kéri, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról, figyelembe véve az ügyrendi javaslatok 
kapcsán hozott döntéseket, valamint a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztéseket is. 

A közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem 
szavazott 1 fő) az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint 
állapította meg, figyelemmel a napirendre felvett sürgősségi 
előterjesztésekre és az elfogadott ügyrendi javaslatokra is.

1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szabálysértéssel kapcsolatos 
szabályozásának felülvizsgálatára és az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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4. Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújításának 
támogatásának 2012 évi pályázati feltételeiről szóló rendelet alkotásra, és a 2012 évi 
pályázathoz szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek tűzoltósági 
felvonulási területének biztosítása érdekében új várakozó helyek és szilárd burkolattal 
ellátott felvonulási területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat a Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán út útleszakadás és partfalveszély helyreállítása 
tárgyú, vis maior pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás és útleszakadás 
helyreállítása tárgyú, vis maior pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között 
Közoktatási Megállapodás megkötésére és a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a Benedek Elek Óvoda és az 
Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista 
Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás megkötésére, a Batsányi János Óvoda 
Vasgyári Tagóvoda átadására, a Batsányi János Óvoda és a Belvárosi-Diósgyőri Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

10. Javaslat a Gábor Áron „Művészeti Iskola”  Szakközépiskola Miskolc, Kabar u. 12. sz. 
alatti épületének a Pannonhalmi Főapátság részére történő bérbeadására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

11. Javaslat a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 
című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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12. Javaslat a „Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem”  című projekthez 
kapcsolódó kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13. Javaslat a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése”  című 
projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a 
projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének 
jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

14. Tájékoztató a 2011. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2012. évi 
turizmus – marketing feladattervre.

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzetiségi Önkormányzatainak 
működéséről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

16. Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására című Intézkedési Terv 2011. évi végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

17.  Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló (2011. II. félév) beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

18.  Beszámoló a 2011. évi Ellenőrzési Terv végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Csiszár Miklós jegyző 

Zárt     ülés:  

19. Javaslat fellebbezések elbírálására egyed szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20.  Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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Sürgősségre     felvett     napirendek     Nyílt     ülés:  

1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel 
módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003.(XI.11.) sz. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

2. Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. között „Közszolgáltatási Szerződés” jóváhagyására

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület között Közoktatási Megállapodás megkötésére, a Bem József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Pitypang Óvoda, az Avas és 
Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

6. Javaslat a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és 
szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése”  pályázatban önerő kiegészítésére, a BM EU 
Önerő Alapra történő pályázat benyújtására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási 
igény benyújtásához való hozzájárulásra

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan hasznosítási feltételeinek 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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10. Javaslat Miskolc Bolt részére történő helyiség biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat a Herman Ottó Emlékpark önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában a 
Magyar Állam felé igény bejelentésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

12. Javaslat a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán”  című projekt önrészének 
biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13. Javaslat a közoktatási típusú sportiskolai oktatás bevezetésére a Bársony-Hunyadi 
Általános Iskolában

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

14.  Javaslat a nevelési–oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható 
csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 
átszervezésére

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

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

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester

24. Javaslat a József úti Óvoda és a Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Zárt     ülés:  

17.  Javaslat a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekre

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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19. Javaslat Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának cseréjére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20.  Javaslat a Százszorszép Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére és intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

21. Javaslat a Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Iskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői álláshelyére 
történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

22. Javaslat a József úti Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése és intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

23.  Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. által felvenni kívánt átmeneti 
forgóeszköz hitelhez nyújtott önkormányzati kezesességvállalás jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést. Az elmúlt időszakban 
nagy erőfeszítéseket tett és tesz ma is a városvezetés a közbiztonság erősítéséért, a miskolciak 
biztonságáért. Van azonban tennivaló még bőven. 2010 előtt a városvezetés elhanyagolta ezt a 
kérdést, a problémák egymásra torlódtak, ezért nekünk gyorsan kellett lépnünk. A költségvetésben 
is látható módon majdnem megtízszereztük a közbiztonság megerősítésére fordítható forrásainkat, 
mert a cél az, hogy Miskolc biztonságos legyen, hogy Miskolcot visszaadjuk a törvénytisztelő 
miskolciaknak. Ez az ő városuk, nem a hangos és bűnelkövető kisebbségé, és ezt tűzzel-vassal 
érvényesíteni fogjuk a jövőben is. A helyi sajtóból is rendszeresen értesülhetnek az érdeklődők az 
összevont hatósági ellenőrzésekről. Ezeken az összevont hatósági ellenőrzéseken kérjük számon a 
biztonság érdekében megalkotott városi rendeleteink maximális betartását. Az Avason ez bevált, és 
már látszanak az eredményei. A korábban elviselhetetlenné váló élet lassan visszazökken a rendes, 
normális kerékvágásba. Ugyancsak a biztonság és a közrend erősítésének növelése érdekében 
kezdeményezte polgármesteri hivatalunk azt a megállapodást, amely megszünteti a különféle 
járandóságok utcai kifizetésének lehetőségét. 

A postások munkáját, a megállapodás szigorú betartását, a miskolci Rendőrkapitányság a közterület 
felügyelet és a polgárőrség munkatársai, az első kifizetési naptól, vagyis holnaptól a helyszínen 
fogják segíteni. Ezzel újabb lépést tesznek az élhető és biztonságos város felé. 

Most az elfogadott ügyrendnek megfelelően, a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával 
folytatják munkájukat.
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Az 1. napirendi tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó 
határozatok elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt nyújtott be, 
melyet megküldtek a Testület tagjai részére.
Kérdezi az anyag készítőit, kívánnak-e kiegészítést tenni, megadja a szót Farkasné Hadházi 
Ildikónak, Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjének.

Farkasné Hadházi Ildikó: A költségvetés összeállítása során már korábban is jelezte, hogy nem 
volt mozgástere az Önkormányzatnak. A működés területén 2010. év végén fenálló 
intézményhálózatot kellett finanszírozni és a feladatellátást –  a korábbi évek felvett hitelek 
adósságszolgálatának kellett eleget tenni, emiatt vált szükségessé a hitelőirányzat. Az elindított és 
befejezetlen beruházásokat tovább kellett folytatni, be kellett fejezni, és 2011-ben elindított 
beruházásokhoz is források megteremtése volt szükséges. További nehézséget okozott a 
felhalmozódott szállítói tartozások, a hitelpiac beszűkülése, az árfolyamok negatív változása, 
valamint a bevételkiesések prognosztizálása. Kedvezően hatott a gazdálkodásra viszont az, hogy az 
ÖNHIKI pályázat keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. 
Szintén segítette a gazdálkodást, hogy 2011. végén egyszeri jellegű vissza nem térítendő támogatást 
kapott a város, melyből a szállítói tartozás állomány csökkentésére fordítottak. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Főosztályvezető Asszonynak a tájékoztatást, valamint azt 
hogy ilyen rendkívül szorosan tartotta a költségvetési gyeplőt az előzetes egyeztetések alapján. 

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

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát, és megadja a szót a 
hozzászólásra jelentkezett képviselőknek.

A     vitában     hozzászólók:  

Szegedi Márton: A tavalyi évről beszél, hibákat követett el a FIDESZ-KDNP frakció, a választási 
ígéreteket megszegve. Megszorításokból zárolás lett, hitelmentes gazdálkodás helyett bankkölcsönt 
vettek fel. Miskolc egyre mélyebbre kerül az adósságspirálba, új munkahelyek nem jönnek létre, az 
Önkormányzat és intézményei 8,4 %-kal kevesebb pénzt fektettek a helyi gazdaságba. Ez az összeg 
könnyen kompenzálható lett volna, ha a beruházásokat felpörgetik. A város hitelmentes 
gazdaságpolitikáját az jellemzi, hogy 2011. évben a tőkebevételek és a fejlesztési hitelek nem voltak 
képesek finanszírozni a beruházásokat, és a pénzügyi befektetéseket, valamint a beruházásokhoz 
felvett hitelek tőketörlesztését és kamatait sem. Többszörös kamatozású likvid hiteleket vett fel a 
városvezetés. A fedezet nélküli kötelezettségvállalás 280 millió forint. 2007-ben és 2008-ban 
kibocsátott svájci frank alapú kötvények 2011-ben további 1,8 milliárd forinttal károsították meg az 
adófizetőket. Ezzel a kötvények értéke -5,8 millió forintnál tart. Kérdezi, hogy lesz-e ennek 
felelőse, lesznek-e eljárások, és kéri, hogy nézzenek a felelősök körmére.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy a bíróságnak és ügyészségnek a feladata, hogy 
megállapítsa, hogy kik a felelősök.

Soós Attila: Az első év zárszámadása fegyelmezett, átlátható, szakszerű gazdálkodás eredménye, 
sikerült stabilizálni Miskolc helyzetét, újra hitelképessé tenni a várost. Önerőből tudtak 3 milliárd 
forint tőkét törleszteni úgy, hogy közben a város eladósodottsága csökkent, a mutatói javultak. Az 
előterjesztésből kiderül, hogy a város vagyona gyarapodott, a hiányt érdemben megszüntették, újra 
tárgyalták a szerződéseket. A város újra hitelképes, készen áll arra, hogy gyarapodjon. A 
félbehagyott beruházásokat befejezik, valamint a fejlesztéseket is, amikre szükség van. Az ÁSZ is 
alátámasztja mindazon intézkedéseket, amiket idáig tettek. Megjegyzi, hogy 1,2 milliárd forint 
vissza nem térítendő állami támogatást kapott a város a kormánytól, elismerésként. 
Köszöni mindenkinek a munkáját, külön megemlíti az Adó Osztály szakszerű munkáját. 

Dr. Mokrai Mihály: Ebben az évben nem sikerült semmit megvalósítani, semmit elérni. Ez a 
hanyatlás költségvetése volt, élén az 1,9 milliárdos zárolással, amiből csak a kulturális intézmények 
kapták vissza azt a forrást, ami járt volna nekik. A jövő Miskolcon az, hogy minden intézményt 
átadnak. 1,2 milliárd forrást kaptak, amit a költségvetésbe kellett invesztálni. Az előző 
városvezetést kritizálják, mert felvettek 3,17 milliárd hitelt, ennek oka, hogy 2013-ig van egy olyan 
időszak, amikor az Európai Uniós forrásokat osztják szét, ha Miskolc ebben a versenyben nem 
indul el, akkor véglegesen lemarad. A mostani városvezetés nem kezdett el új beruházásokat, 
lekéstek a forrásokról. Nem tudni, hogy mi történik a városban. A miskolciak a vesztesei ennek a 
költségvetésnek, az áremelkedések a normatívák csökkenése miatt, az iskolák és a kulturális élet 
miatt. Nőttek az adóbevételek, de azért mert az egyre szegényebb emberektől vesznek el pénzeket. 

Földesi Norbert: Azzal kezdi hozzászólását, hogy nem a jót kívánja elmondani. Véleménye szerint 
a zárszámadás hiányos. Hitelképes a város, csak pénzt nem kap a bankoktól. Nem nyitották fel a 
zárolást, csak néhány intézmény részére, viszont az oktatás lett ennek a vesztese, valamint a 
miskolciak. A szállítói tartozások nem csökkentek, sőt lehet hogy nőttek. A legfrissebb hír, hogy az 
MVK Zrt. ellen végrehajtás van bejegyezve február 20-ával, ahol valószínűsíti, hogy szállítói 
tartozásról lehet szó. Elmondja, hogy fejlesztések továbbra sincsenek, hitelt nem kap a város.

Dr. Tompa Sándor: A zárszámadás alapját a 2011-es költségvetés adja. Tartalmazza, hogy közel 1 
milliárd forintot költöttek el a közlekedés fejlesztés tervezésére. Azt viszont senki nem látta hogy 
mire költötték el ezt a pénzt, és mit szeretnének fejleszteni. Az előző közgyűlésen tárgyaltak arról, 
hogy a hitel felvételéhez ingatlan garanciákat kell biztosítani. A városüzemeltetés terén látták azt a 
miskolciak, hogy kevesebbszer nyírtak füvet, kevesebb virágot, és park gondozást láthattak, 
kevesebb került az oktatás és kulturális intézményekhez.
Az egykulcsos adórendszer miatt vannak ezek a megszorítások ami független az Önkormányzat 
tevékenységétől, de erre rátett az Önkormányzat is, a szociális és közterület használat és egyéb 
intézkedéseivel. Ezek után a város lakóinak kell eldönteni, hogy ez egy átlátható, hitelképes és jól 
működő költségvetés-e vagy sem. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megjegyzi, hogy az 1 milliárd forintot nem költötték el a 
közlekedés fejlesztésre, tehát azért nem átlátható, mert nincs is elköltve az összeg.

Földesi Norbert: Folytatja az előbbi felszólalásának a gondolatmenetét. Az önkormányzat a 
vagyont átadja, kiadja. Kérdezi, hogy mi a prioritása a városvezetésnek, legyen egy stáb, ahol nincs 
vagyon. Az oktatást átadták az egyházaknak, kultúra, amit nonprofit kft.-kké alakítottak, és az 
egészségügy, amiről a mai nap döntenek. Kérdezi, hogy mit fog tenni a polgármester, milyen 
feladatok maradnak a Hivatalnál. Nem látják mi a prioritás. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem tud válaszolni képviselő úr kérdése, mert nem koherens a 
zárszámadás és a beszéde.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A zárszámadásból emel ki néhány adatot. A beruházás összege 6 
milliárd 632 millió forint, a hiteltörlesztés ebből 2 milliárd 885 millió forint. Ez a hitel szocialista 
hitel, ha nem kellene ezt fizetni, akkor ebből lehetne beruházásokat végrehajtani. Az ez évi 
törlesztés, a lakosságra vetítve 18 ezer forint fejenként. Ez az összeg nőni fog, mert a miskolciaknak 
növekedő mértékben kell visszafizetnie ezeket a tartozásokat. 

Dr. Tompa Sándor: A zárszámadás 12-es melléklete arról szól, hogy elnyert Európai Uniós 
pályázatok között szerepel egy majdnem 1 milliárdos tétel a 2011-es évre vonatkozóan. Az elmúlt 
évről az derül ki számára, hogy a mostani városvezetés nem lobbizott. Minden mostani fejlesztés és 
projekt az előző városvezetésnek köszönhető. 

Soós Attila: Azt hallotta ki a hozzászólásokból, hogy sok a hitel, elmondja, hogy lehet ezt 
másképpen is csinálni, nem feltételül csak hitellel lehet kivezetni a várost a bajból. Idéz Mokrai 
Mihálytól, „Nem tudjuk mi történik a városban”  és Földesi Norberttől „Én sem a jót kívánom 
elmondani”  szomorú ezeket hallgatni. Az előző városvezetés nem érzékelte hogy a teljes 
fizetésképtelenség felé vezették a várost. Ha akarnak tenni valamit a városért, akkor segítséget 
kellene nyújtaniuk. 

Dr. Kiss János: Mokrai képviselő úr hozzászólására reagál, hogy a szocialisták 2002 és 2010 
között hozhatták volna olyan helyzetbe a várost, hogy az éljen és viruljon. Ez nem sikerült. Nem 
helyes politikai hozzáállás, hogy elfelejtik a 8 év irányítását. Egyetért Soós képviselő úrral, hogy 
ész nélkül hiteleket felvenni nem lehet, mert ez nem vezet sehova. Hiteleket józan gazdasági 
tervezéssel lehet felvenni. A zárszámadásban fel kell tüntetni az összeget, még akkor is, ha az 
összeget még nem költötték el.

Földesi Norbert: Zárszámadással kapcsolatban megjegyzi, hogy későn küldték ki, több a 
sürgősségi, mint a rendes napirend. Kiss képviselő úrnak az elmúlt 8 évvel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy nem felejtették el – a kormánypárti képviselők ebből kovácsolják politikai muníciójukat –, de 
az lenne célravezetőbb, ha már elkezdenének dolgozni, hogy ne ilyen költségvetéseket, 
zárszámadásokat olvashassanak a Közgyűlés tagjai.

Dr. Tompa Sándor: Az átláthatóság kapcsán említette az 1 milliárd forintot, nem tudják hogy mit 
szeretnének ebből az összegből csinálni, mire kívánják felhasználni.

Dr. Mokrai Mihály: Elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatban mindig konzekvensen 
nyilatkozott. A hitel nem ördögtől való, Széchenyi is világosan leírta, hogy az ország fejlesztéséhez 
hitel kell. A város fejlesztését Uniós forrásokkal lehet fejleszteni, 80%-os fejlesztési támogatást 
lehet elnyerni. A költségvetés állapota a zárszámadás az elmúlt 1 évről, ami egy állapot, nagyon 
gyenge bizonyítvány. 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Miskolc vagyona változott, a befektetett eszközök 190 milliárdról 200 
milliárdra nőttek a tárgyi eszközök összege 140 milliárdról 150 milliárdra változott, a törzsvagyon 
133 milliárdról 136 milliárdra növekedett. Ezt a 10 milliárdos vagyonnövekedést nem tudták 
produkálni az előző városvezetők. 

Molnár Péter: A KDNP-frakció azért támogatja ezt a zárszámadást, mert egyenletes, 
kiegyensúlyozott teljesítményt hoz. A lejtőn megállították a zuhanását a városnak, amire ÁSZ is 
egyértelműen rámutatott. Kéri, hogy értékeljék azt, hogy a város elindult egy úton felfelé, akkor is 
ha lépésről lépésre halad. 
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Jakab Péter: Soós képviselő úr hozzászólására reagál, miszerint a bankok nem az ügyfelekért, 
hanem az ügyfelekből élnek. 

Benczés Miklós: Nem érez összhangot az ellenzéki képviselőknél. Míg Földesi Norbertnek mindig 
a régi lemez szól, addig Mokrai képviselő úr mindig újat hall.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
Az elhangzottak kapcsolatban megjegyzi, hogy azt biztos nem mondta Széchenyi, hogy olyan hitelt 
kell felvenni, amit nem tudnak visszaadni. 

A 2. napirendi tárgya: Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés nem tartalmaz egyetlen szociális szolgáltatás 
vonatkozásában sem díjemelési javaslatot. Egyes szolgáltatások vonatkozásában kedvezőbb 
mértékű díjak megállapítására tesz javaslatot a rendelettervezet.
A rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés miatt szükséges.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirendi előterjesztések felett a vitát megnyitja.
Nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 3. napirendi tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szabálysértéssel kapcsolatos szabályozásának felülvizsgálatára és 
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A kiküldött előterjesztés elkészítése óta lefolytatott egyeztetések és 
jogszabályváltozás miatt az előterjesztői módosító indítványhoz csatolt egységes szerkezetbe 
foglalt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek.
A határozati javaslathoz előterjesztői módosító indítványt tett, új rendelet-tervezet került 
kidolgozásra.
Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra Jakab Péter képviselő úr (Jobbik-frakció) 
részéről. Jakab Péter képviselő úr módosító javaslata az új rendelet-tervezet kidolgozásával 
aktualitását vesztette, mert az egyeztetések hatására a mellékelt új rendelet-tervezet a "feddés" 
büntetést már nem tartalmazza.
Kérdezi Jakab Péter képviselő urat, hogy ennek ismeretében visszavonja-e, avagy fenntartja a 
módosító indítványát.

Jakab Péter: Visszavonja módosító javaslatát ennek tekintetében.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Jakab Péter: Hozzászólásában elmondja, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy a rendelet 
megalkotásával hogyan tudják a leghatékonyabban szankcionálni az elkövetett 
jogszabálysértéseket. Örömmel veszi tudomásul, hogy a városvezetés egy olyan előterjesztői 
módosítót nyújtott be, melyben akceptálta ezt az elképzelését, ugyanakkor szeretné, ha a jövőben a 
kirívóan közösségellenes magatartás szankiconálására sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnének. 

Dr. Kiss János: Hangsúlyozza, hogy törvényi kötelezettségük ezt a rendeletet megalkotni. Született 
egy új szabálysértési törvény, melynek hatálybalépését követően az önkormányzatok nem lesznek 
jogosultak önállóan szabálysértési tényállások megállapítására. Azonban azokat a szabálysértések 
tekintetében, melyeket a törvényben nem nevesítenek, de büntetendő magatartásnak tekinthetők az 
önkormányzatok hozhatnak olyan rendeletet, mellyel ezeket szankcionálni tudják. Ez a célja ennek 
a rendeletnek. Látható, hogy a város partner abban, hogy akik a „játékszabályokat”  nem akarják 
betartani, a megfelelő eszközökkel motiválja a szabályok betartására.
Kiemeli, hogy bekerült a rendeletbe a közérdekű munka lehetősége is, melynek célja, hogy a 
valamilyen okból behajthatatlan bírságokat át tudják váltani közérdekű munkavégzésre.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Dr. Zsiga Marcel alpolgármester: Több hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. 

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

A 4. napirendi tárgya: Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) 
felújításának támogatásának 2012 évi pályázati feltételeiről szóló 
rendelet alkotásra, és a 2012 évi pályázathoz szükséges döntések 
meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: 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: nem tárgyalta ezt a napirendi pontot

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

Dr. Tompa Sándor: Hozzászólásában elmondja, hogy maga a pályázat –  a régi típusú kémények 
felújítása –  már több mint egy évtizede zajlik, az előző kormányok által meghirdetett program 
alapján. Örvendetes, hogy folytatja a kormányzat ezt a programot. Hangsúlyozza azonban, hogy ez 
az előző időkben együtt járt a panel pályázattal. Most nem látják, hogy új panelpályázatot írnának ki 
Miskolcon. Kér a városvezetést, hogy lobbizzanak a panelpályázatok kiírása érdekében. 

Soós Attila: Felhívja mindenki – különösen az egyéni képviselők – figyelmét arra, hogy biztassák a 
körzetükben élőket arra, hogy nyújtsanak be pályázatot, a 25% önerőt próbálják meg összeszedni. 
Ez egy igen kedvező pályázat annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljanak otthonaik.

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

Az 5. napirendi tárgya: Javaslat Miskolc város területén lévő középmagas és magas 
épületek tűzoltósági felvonulási területének biztosítása érdekében 
új várakozó helyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási 
területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

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

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

Az elfogadott ügyrend szerint a 6.     és     a     7.     napirendi     pont   együttes tárgyalása következik.

A 6. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán út útleszakadás és 
partfalveszély helyreállítása tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására

A 7. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás 
és útleszakadás helyreállítása tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését a napirendi pontok 
sorrendjében.
Bizottsági vélemények:

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

• Pénzügyi Bizottság: mindkét előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatta.

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

A     vitában     hozzászóló:  

Pakusza Zoltán: Örömét fejezi ki, hogy Pereces városrészben elindult a fejlesztés reméli, hogy 
ezeket több is követi majd. 

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

Az elfogadott ügyrend szerint a meghívó szerinti 8.,     9.,     10.     és     az     5.     sürgősségi     napirendi   pontok 
összevont     tárgyalásá  val folytatják munkájukat.

A 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötésére és 
a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a Benedek Elek Óvoda és az 
Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Közoktatási 
Megállapodás 2. és 3. pontjában a dátum esetében adminisztrációs hiba történt. Pontosítja: A helyes 
időpont: 2012. augusztus 31., így a Közoktatási Megállapodás további pontjaiban helyesen a 2012. 
augusztus 31-ei dátum szerepel, továbbá a Határozati javaslat 1. sz. pontjában is a 2012. augusztus 
31. a megadott időpont.
Módosító indítvány nem került benyújtásra az előterjesztéshez.

A 9.napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott 
Ajtó Baptista Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére, a Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda 
átadására, a Batsányi János Óvoda és a Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ehhez a napirendhez módosító indítvány nem érkezett.

A 10. napirend tárgya: Javaslat a Gábor Áron „Művészeti Iskola”  Szakközépiskola 
Miskolc, Kabar u. 12. sz. alatti épületének a Pannonhalmi 
Főapátság részére történő bérbeadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezen napirendhez előterjesztői módosító indítvány került 
benyújtásra, mely kiküldésre került.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére, a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Pitypang Óvoda, az 
Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Ehhez a napirendhez is módosító indítványt nyújtott be, mely 
szintén kiküldésre került.

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

• Pénzügyi Bizottság: a 8. és 9. napirendi pont előterjesztését támogatta, a 10. napirendi pont 
előterjesztését nem támogatta.

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

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

• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: a 10. napirendi pont előterjesztését 
tárgyalta a bizottság, melynek elfogadását támogatta.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Fedor Vilmos: Úgy érzi, hogy szakmailag átgondolatlan, koncepciótlan előterjesztéseket látnak. 
Nem arról van szó, hogy az egyházi átadást nem támogatnák, de nem látják, hogy emögött mi az 
elképzelése a városvezetésnek a város közoktatását illetően. Egy korábbi városvezetés egyik 
alpolgármestere - Alaxainé dr. Oláh Annamária - már kidolgozott egy tervet a közoktatás 
átalakítására. Szeretett volna egy olyan előterjesztést látni, hogy mi az elgondolás a közoktatással 
kapcsolatban, és utána döntenek.
Kampány volt az elmúlt héten, és ezért a Martin telepi iskola megmenekült attól, hogy egy központi 
iskolához kerüljön. A probléma a peremkerületekben az, hogy úgy szüntetik meg az intézményeket, 
hogy az egyenlő hozzáféréséről nem tudnak. Ezért nem tudja támogatni az előterjesztést. 

Pakusza Zoltán: A JOBBIK-frakció támogatja az egyházi oktatás minél szélesebb körű terjedését, 
mert a finanszírozás tekintetében jobb feltételeket fognak teremteni. Kérdezi, hogy jövőre lesznek-e 
önkormányzati iskolák, erről nem tudnak semmit sem, jó lenne ha ezek már tisztázódnának. Kérdés, 
hogy azok a pénzek, amiket megspórolnak az iskolákon, azok a pénzek hova kerülnek, valamint 
hogyan fognak alakulni a körzethatárok. 

Molnár Péter: Támogatja az előterjesztést, jónak, helyesnek látja, hogy a történelmi egyházak 
Miskolcon a szociális- és oktatási szférában vállalnak szerepet. Miskolcon hagyományosan jó 
színvonalú közoktatási rendszer van, valamint hasonló jó színvonalon működnek az egyházi 
intézmények is. Sikeresek voltak az átadások. Az egyházak keresték meg az önkormányzatot az 
intézményekkel kapcsolatban, és csak a megalapozottnak látott ügyekben kezdtek el tárgyalni.
Fedor Vilmos felszólásához fűzi hozzá, hogy nem érti hogy képviselő úr hogyan értelmezi, az 
iskolák főiskolák alá integrálása esetén az ellehetetlenítést. A Martin kertvárosi iskolának tettek 
rosszat a kampánnyal, hogy belevették. Köszöni a Humán Főosztálynak és az Alpolgármester 
Úrnak az anyagot, nagy szülői támogatás áll az előterjesztés mögött, ezért jó szívvel támogatják. 

Dr. Kovács László: A város oktatását egy szerves, organikus egységnek képzeli el. A Martin telepi 
Általános Iskola a város egyik jól működő iskolája volt. A 2004-es integrációval a Szirmai 
Általános Iskola alá lett rendelve. Nem fordítottak rá elég figyelmet utána, a Szocialista Párt felelős 
ezért. A másik felelősnek a JOBBIK-ot tartja, mert elbizonytalanították az ott élő embereket. A 
mostani városvezetésnek azon kell most elgondolkodni, hogy ezt a helyzetet hogyan tudják 
orvosolni.
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Bartha György: Alpolgármester urat szeretné megkérdezni a Gábor Áron Iskola ügyéről. A bérleti 
díj nagyságrendekkel megemelkedett. Kérdezi, hogy ha a MIK kiad ezen a környéken ingatlant, 
akkor azt mennyiért teszi, miért kell mindig az egyháznak olcsóbban adni, mint a valódi piaci ár. 
Szeretné megkérdezni, hogy mi lesz a Gábor Áron Iskolával, ha most odaadják az iskolát a 
tornateremmel együtt, a diákoknak a lehetőségei változnak-e, a szerződésben benne lesz-e, hogy a 
tornatermet használhatják-e. Ami viszont szintén érdekelné, hogy mi lesz az iskola, a művészeti 
oktatás sorsa.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Pakusza Zoltán: A JOBBIK-frakcióját Martin telepi emberek keresték meg, ezért kérdezték a 
városvezetést a szándékukról. Tény, hogy a szocialista városvezetés vonta össze a Szirma- Martin 
telepi iskolákat. A Martin telepi iskolában volt egy fórum, ahol a szülők kifejtették azon a 
véleményüket, hogy önálló iskolát akarnak. Akkor még a városvezetés azt mondta, hogy egy másik 
iskola tagiskolája lesz. Az iskola sorsa jól dőlt el, a Martin telepieknek ez megfelel.

Földesi Norbert: Molnár képviselő úr hozzászólására reagál, hogy lehet határt húzni az 
önkormányzati, egyházi és az alapítványi iskolák között. Megjegyzi, lehet, mert más a fenntartójuk. 
A Hejőcsabai Iskola kapcsán kiderült, hogy az egyház nem akarja a Martin János Iskola fogyatékos 
növendékeit a soraikban tudni. Ezek a diákok kénytelenek kimenni az iskolából, ezért egy Avasi 
óvodát szétszednek és átraknak máshova. Így sérül nem egy gyermek, és nem egy család. Szeretné 
ha egy statisztikát készítenének, hogy mi történt ezekben az iskolákban. 

Fedor Vilmos: Amikor arról beszél, hogy több szektorúság, akkor jelen kell lennie az egyházaknak, 
alapítványoknak, és az állami oktatásnak. Ha azt mondja, hogy egyenlő hozzáférés, akkor bárhol 
lakjon valaki Miskolcon, legyen meg a lehetősége hogy egyházi, alapítványi vagy állami iskolába 
járathassa a gyerekét. Legyen egy koncepció. Vannak a hátrányos helyzetű gyermekek, egyre 
nagyobb számban, fontos, hogy legyen lehetőségük életpályára. Kérdezi, hogy milyen oktatási 
szerkezetet akar megvalósítani a városvezetés, mihez illeszkedik, mi a vízió.
Zárásképpen elmondja, hogy a korábbi átalakítást az vezette, hogy egy jobb oktatási szerkezet 
jöjjön létre.

Dr. Mokrai Mihály: A koncepciótlanság ellen szeretne felszólalni, mert nincs vezérlő elv, ha egy 
egyház bead egy kérelmet, ad hoc próbálnak dönteni. A régi városvezetés szerkezeti egységek 
alapján szervezte az intézményeket. Az egyházaknak biztosították régen is a lehetőséget, mára 
viszont rákaptak ennek az ízére, és egyre több intézményt próbálnak megszerezni, üzemeltetni. 
Nem látja, hogy mi fog történni január 1. után –  amikor az államhoz kerül az oktatás -, miért 
ennyire sürgős ezeket az iskolákat egyházi kézbe adni.
Kéri Alpolgármester Urat, hogy négypárti bizottságot állítson fel, akik elemzik hogy azok az 
egyházi intézmények, amik már 1 éve át vannak adva, azokban mi történt, pozitívak, vagy 
negatívak voltak. Az egyházi munkába nem látnak bele, mert nincs információ adási 
kötelezettségük. Tényleg igaz-e, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket kizárják, az etika és 
felmenő osztályok részére megígérteket nem tartják be. Ezekre a kérdésekre se kapnak az 
előterjesztésből választ.

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Molnár Péter: Tény, hogy meg lehet különböztetni az egyházi, alapítványi és állami iskolákat, de a 
szülő szempontjából próbálta meg korábban magyarázni, hogy helyesnek tartja, hogy több 
lehetőség közül tud választani a gyermek oktatásával kapcsolatban.
Tárgyalások előzték meg ezeket az intézmény átadásokat. A városvezetés Miskolc oktatását 
egészként kezeli, ahol hely van az egyházi intézményeknek is.
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Tavaly és idén is körzettel együtt adják át az iskolákat, mely során részt vesznek a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében. Látja a koncepciót az egyházi elképzelésben. Magas a 
szülői támogatottság az intézmény átadásokkal kapcsolatban. Még így sem haladja meg a 20 %-ot 
az egyházi oktatásban résztvevő gyermekek száma. 
Művészeti oktatással kapcsolatban egy értelmes párbeszéd elkezdődött az oktatási kerekasztalnál. 

Földesi Norbert: Kérdése a Szirmai átadással kapcsolatban, hogy aki úgy dönt, hogy nem szeretné 
oda járatni a gyermekét, akkor hova vigye, ha nem egyházi fenntartású intézménybe szeretné 
járatni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak, hogy reagálhasson az elhangzottakra.

Kiss Gábor: A felvetődött kérdésekre kíván választ adni.
Meg van arról győződve, hogy a város oktatással kapcsolatos koncepciója a helyén van. Az 
oktatásnak nem politikai kérdésnek kell lenni, maximum szakma-politikainak.
A Bencés középiskola kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű gyermekek szakképzésében vállal 
szerepet, óriási terhet levéve ezzel a miskolci önkormányzat válláról.
A Gábor Áron tornatermével kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy az a 
város intézményeihez tartozik majd. A Bencés iskolának - amennyiben igénye van rá -, további 
összegért bérelheti, de jogkörrel továbbra is az önkormányzat rendelkezik felette.
Az Áfonyás úti óvoda kapcsán azt a tájékoztatást adja, hogy a Martin speciális szakiskola jelenleg 3 
helyen, működik. Az egyik Tapolcán egy penészes épületben, ezt meg kell szüntetni, és erre most 
van lehetőség, a sérült gyermekekkel szemben ez a legnagyobb gesztus, amit tehet a város. Tévedés, 
hogy az egyház nem kívánja maga közt látni a sérült gyermekeket, hiszen ők nem tartoznak a 
Gárdonyinak a tanítványai közé, nem ott vannak tanulói jogviszonyban. Azt is elmondja: az 
iskolaátadásokról kikérték az alkalmazottak és a szülők véleményét, és minden esetben a többség 
támogatta.
Elindítanak egy közoktatási és sportiskolát Miskolcon, ami eddig nem volt – a megyei jogú városok 
közül egyedüliként már. Szeretnék, hogy az önkormányzati iskolák fejlődjenek, ehhez 
hozzájárulhatnak azok a többletforrások, amelyek az iskolaátadásból keletkeznek.

A 11. napirend tárgya: Javaslat a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett 
gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című 
pályázat benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program pályázati kiírása, melyre önkormányzatok is pályázhatnak. A pályázat 
beadása Miskolc város számára fontos és kitűnő lehetőség, mert kedvező elbírálás esetén a 
bűnmegelőzési szakmai feladatok ellátására nagyobb összeget fordíthatnak. Nyertes pályázat 
esetén a pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül, a pályázati támogatás mértéke 100%. 
A maximális, 40 Mft-os összegre pályázunk.
A biztonságos város megteremtéséből nem engednek, ezért úgy gondolja, amikor nap, mint nap 
nagy hangsúlyt fektetnek a közbiztonság javítására, a közrend valódi megteremtésére, minden 
lehetséges eszközt meg kell ragadni. A bűnmegelőzés legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, 
mint a bűnüldözés. Ezért kéri a támogatást.

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be a Pénzügyi Bizottság, mely kiküldésre került.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta az előterjesztés 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: a módosító indítvány elfogadását egyhangúlag támogatta, az 

előterjesztés elfogadását támogatta.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Jakab Péter: Véleménye szerint ezzel a pályázattal 40 millió forintot dobnak ki a semmibe. Ezért a 
pénzért ismételten különböző tanfolyamokat, tréningeket, konferenciákat lehetne szervezni. A 
program erőteljesen ajánlja esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását. Ebből ki lehet deríteni, hogy 
tulajdonképpen ki a célcsoport. Hangsúlyozza, hogy a Jobbik frakció egyetért a pályázat 
tartalmával, valóban Miskolcon a fiatal és gyermekkorú bünőzők számát csökkenteni kell de nem 
ilyen formában. Javasolják továbbra is a bentlakásos iskolák létrehozását. Az előterjesztést ebben a 
formában nem támogatják. Felajánlja, amennyiben megszavazzák ezt az előterjesztést, az 
esélyegyenlőségi munkatárs szerepét társadalmi munkában szívesen vállalja, hogy a sokat 
hangsúlyozott esélyegyenlőség valóban tudjon érvényesülni. 

Seresné Horváth Zsuzsanna: Elmondja, hogy a bűnelkövetés által veszélyeztetett fiatalok szép 
számmal élnek városunkban, akik életkörülményeik miatt nagyon nehéz helyzetben vannak 
Meggyőződése, hogy a Miskolcon dolgozó pedagógusok nagy erőfeszítéseket tesznek annak 
érdekében, hogy ezek a gyerekek felzárkózzanak és az oktatás mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt 
fektetnek. A családi háttér miatt azonban ez egy sziszifuszi munka. Miskolc Város Önkormányzata 
is fontosnak tartja ezen fiatalok felzárkóztatását, ezért minden lehetőséget megragad, mellyel ez 
elősegíthető. Ez a pályázat is ezt a célt szolgálja, ráadásul jelen esetben nem kell önrészt biztosítani, 
a támogatás pedig vissza nem térítendő. 

Földesi Norbert: Javasolja jobbikos képviselő társainak, hogy először tájékozódjanak és csak utána 
szóljanak hozzá. Továbbá kéri Polgármester Urat, hogy – bár nem lett kimondva – de fogják vissza 
a „cigányozást” a közgyűlésben. 

Pakusza Zoltán: Úgy gondolja, ha valaki kimondja az igazságot az nem baj, javasolja Földesi 
képviselő társának is, próbálja ezt meg. Megjegyzi továbbá, hogy elhangzott milyen nagy hatása 
van a környezetnek és a nevelésnek. Erre mondja a Jobbik-frakció, hogy bentlakásos iskolákat kell 
létrehozni. Nem az elven, hanem a módszeren vitatkoznak. Hiába a pályázatba foglalt elv, ha a 
halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermek be sem megy az iskolába. 

Molnár Péter: Tanáremberként mondja, hogy az előtte szóló szintén pedagógusként dolgozó 
képviselő társai valóban valós problémákat fogalmaztak meg, éppen ezért minden olyan pályázati 
pénzt, ami csak egy kis esélyt is mutat arra, hogy az bűnmegelőzést szolgáló oktatás-nevelés 
területén előrelépést hozzon, úgy gondolja mindenképpen ki kell használni. Jelen előterjesztés is 
erről szól.

Dr. Mokrai Mihály. A szocialista frakció támogatja ezt az előterjesztést. Azt kéri és várja, hogy 
minél több ilyen pályázat szülessen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
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A 12. napirend tárgya: Javaslat a „Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem” 
című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és 
tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, mely 
kiküldésre került.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag 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. Nincs hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja.

A 13. napirend tárgya: Javaslat a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése”  című projekthez kapcsolódó kötelező 
kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez 
kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nyújtott be, mely kiküldésre 
került.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: nem tárgyalták az előterjesztést.
• Pénzügyi Bizottság: támogatták az előterjesztés elfogadását.

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

A     vitában     hozzászóló:  

Dr. Tompa Sándor: Egyetlen problémaként említi, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a projekt 
aláírt szerződése létezik-e? Véleménye szerint rendkívül fontos, hogy ezt a kommunikációs 
feladatot a Városfejlesztési kft-re bízzák, ami eddig így is volt azonban az előterjesztői módosító 
indítvány átirányítja ezt a forrást a Holdinghoz. Kéri magyarázzák meg miért van szükség erre az 
előterjesztői módosító indítványra. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Holding egyik cégében van meg az a 
potenciál, amelyik kommunikációs és marketing feladatoknak meg tud felelni, ezért 
csoportosították ide a marketing feladatokat. 

Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
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A 14. napirend tárgya: Tájékoztató a 2011. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről. 
Javaslat a 2012. évi turizmus – marketing feladattervre

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

előterjesztés elfogadását.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Pakusza Zoltán: Elmondja, hogy egy nagyon jól előkészített anyagról van szó. Elmondja, hogy 
szerepel az anyagban az együttműködés a Miskolci Egyetemmel. A Jobbik frakció már többször 
hangsúlyozta, hogy a Miskolci Egyetem az egyik olyan egyetem, amelyik a legkevesebb állami 
támogatást kapta, ezért a városnak lobbyznia kellene. 

Katona Ferenc: Hozzászólásában elmondja, hogy a város anyagi lehetőségei – turisztika területén 
– nagyon szűkösek. A tavalyi évben kevesebb mint 15 millió forint állt rendelkezésre. A turizmus a 
város egyik kitörési pontja. Beszámol az ezen a területen eddig elért eredményekről 
Az idei költségvetésben 13 millió forint szerepel a városmarketing soron, mely arra készteti a 
várost, hogy költséghatékony megoldásokat találjon. Ez évben több – idegenforgalmi szempontból 
fontos –  objektum kerül átadásra. Megnyitásukat marketing és kommunikációs eszközökkel 
támogatják. 

Fedor Vilmos: Támogatja az előterjesztést, különösen azért, mert rendkívül kritikus és beismerő. 
Bizonyos területeken a pénzhiány miatt nem történt előrelépés. Meg kell állapodni azokról a 
feladatokról, melyeket együtt kell megoldaniuk. A turizmus a város egyik kitörési pontjaként 
kezelhető, mégis évente csökken az erre fordított kiadás.
Véleménye szerint szükséges lenne, hogy Miskolcon is működjön TDM szervezet, ezt érdemes 
lenne újragondolni. 
Őszintén reméli, hogy azok a nagy rendezvények, amelyek korábban több pénzt kaptak hosszútávon 
visszanyerik mind az önkormányzat, mind a kormány támogatását. 

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
Kéri Pfliegler Péter alpolgármester urat, hogy reagáljon az elhangzottakra.

Pfliegler Péter alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy amint lehetőség nyílik rá, az új TDM 
szervezetet létrehozzák, egy új struktúrát szeretnének kialakítani. 
A közeljövőben tervezik, hogy a turisztikából is élő vállalkozások számára egy nagyobb 
rendezvényt tartanak majd, ahol a város és a térség turisztikai szakemberei is részt vesznek. 
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A 15. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzetiségi Önkormányzatainak működéséről szóló beszámoló 
elfogadására.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A nemzetiségi önkormányzatok éves beszámolási 
kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének számot 
adnak 2011. évben végzett munkájukról.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

Bartha György: Megköszöni a Bükkszentlászlón tevékenykedő Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat eddig végzett munkáját. Bízik abban, hogy tovább folytatódik a közös munka. 

Jakab Péter: A JOBBIK frakció nevében valamennyi nemzetiségi önkormányzatnak megköszöni 
tevékenységét. Még a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak is, annak ellenére, hogy nem nagyon 
látja az elért eredményeket. 

Földesi Norbert: Még egyszer megkéri a városvezetést, hogy a közgyűlésben fejezzék be a 
cigányozást. Mindenkinek joga van sajtótájékoztatót tartani, ott elmondhatja véleményét és 
erősítheti saját politikai táborát. 

Dr. Mokrai Mihály: Nagyra értékeli a nemzetiségi önkormányzatok munkáját. Próbálják 
nemzetiségi identitásukat megőrizni és ezzel is színesítik Miskolc életét. Miskolc a nyitott kapuk 
városa, ebbe a városba mindenkit befogadnak, örülnek annak, hogy ezek a kultúrák gyökeret tudnak 
verni. Bízik abban, hogy ez a sokszínűség továbbra is jellemezni fogja Miskolcot. 

Dr. Kovács László: Véleménye szerint nagyon nagy szükség van a nemzetiségi önkormányzatokra 
és itt szeretné megköszönni munkájukat. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzathoz kérése, hogy 
továbbra is segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy mintegy tolmácsként állnak a város és a 
népcsoport között. Kiemeli még a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot. Úgy gondolja, hogy a 
Város és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között még szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot. 

Pfliegler Péter alpolgármester: Sajnálatát fejezi ki, hogy ma csak a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselői vannak jelen. Nem érti ennek az okát. Szívesen látná mindegyik 
nemzetiségi önkormányzat vezetőjét a közgyűlésben. 

Fodor Zoltán: Elmondja, hogy az országban összesen 14 nemzetiségi önkormányzat van, 
Miskolcon ebből 10 működik. Felhívja a figyelmet arra, hogy soha ne döntsenek ezen kisebbségek 
dolgairól a képviseletük nélkül. Szükség van rájuk, jól végzik a munkájukat, megérdemlik a 
támogatást. 

Bartha György: Egy nagyon fontos esemény miatt kért ismét szót, mely Bükkszentlászlón lesz 
2012. június 29-30-án és július 2-án. A Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozójáról van 
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szó. Minden képviselőtársa meghívást kap és mindenkit szeretettel várnak. 

Váradi Gábor: Hozzászólásában elmondja, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mindig is 
feladatának tekintette, hogy olyan missziós feladatot lásson el a városban, amely Miskolc város 
értékeit még inkább színesíti. Beszámol eddigi tevékenységükről. 

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

A 16. napirend tárgya: Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 
szennyező források fokozatos felszámolására című Intézkedési 
Terv 2011. évi végrehajtásáról 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: nem tárgyalták az előterjesztést.
• Pénzügyi Bizottság: támogatták az előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirendi pontok felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőnek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Pakusza Zoltán: A Jobbik frakció támogatja az előterjesztés elfogadását. Nagyon fontos a felszín 
alatti és feletti vizek védelme. A Pereces-patak tisztítása kimaradt. Kérdezi, hogy az évben lesz-e 
még ilyen medertisztítás? A továbbiakban elmondja, hogy nagy mennyiségű hulladékot is 
elszállítottak a város pénzén, kérdésként veti fel, hogy ennek kapcsán mennyi bírságot sikerült 
behajtania a városnak.

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Jakab Péter: Két észrevétele van a beszámolóval kapcsolatban. A Lyukó-patak kimaradt a 
beszámolóból ellentétben az előző évek gyakorlatával. Kiderül viszont az anyagból, hogy azt nem 
sikerült elérni, hogy a Szinva-patak és környékét ne használják illegális hulladéklerakóként. 
Próbálja meg a városvezetés a szabályokat betartatni és alkalmazzon szigorú szankciókat. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért azzal, hogy szigorúan büntetni kell azokat a 
szabálysértőket, akik újból és újból szemetet helyeznek el. Erre nagyon oda fognak figyelni. Nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 17. napirend tárgya: Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló (2011. II. 
félév) beszámoló elfogadásáról.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
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Bizottsági vélemények:
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

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

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

előterjesztés elfogadását
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.

A 18. napirend tárgya: Beszámoló a 2011. évi Ellenőrzési Terv végrehajtásáról

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 

Kéri a bizottsági álláspontok ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

elfogadását
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.

A meghívó szerinti napirendek tárgyalása befejeződött. Szünetet rendel el 14.00 óráig.

(Szünet után)

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a nyílt ülésre 
felvett, és még nem tárgyalt sürgősségi előterjesztések megvitatásával folytatják munkájukat

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által 
biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel módjáról és a 
térítési díjról szóló 52/2003-as (XI.11.) számú rendelet 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi az anyag készítőit, kívánnak-e kiegészítést tenni, 
megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak.

Kiss Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az anyag összeállítása 
kapcsán egy széleskörű hatásvizsgálatot végeztek arra vonatkozóan, hogy melyik a jó megoldás a 
bölcsődei ellátás vonatkozásában. Alapvetően két gyakorlat volt országszerte. A gondozási díj 
bevezetése és mértéknek saját hatáskörben történő megállapítása, illetve az étkezéssel kapcsolatos 
kiadások a realitáshoz közelítése. Miskolcon a szakma és a városvezetés egyértelműen amellett 
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foglalt állást, hogy a gondozási díj bevezetése nem indokolt. Ez egy nagyon átgondolt intézkedés. 
2008. óta a térítési díjakban nem történt emelés. Amit most emelnek az most sem éri el az 
országos szintet. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendelet módosításának anyagát a Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. Kéri véleményük ismertetését.
Bizottsági vélemény:

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

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

A     vitában     hozzászólók:  

Jakab Péter: Véleménye szerint ez a minimum Miskolcon, hogy nem vezetnek be gondozási díjat. 
A Jobbik frakció nem tudja támogatni a bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának emelését sem. 
Ez már egy újabb megengedhetetlen teher. Ez nagyban visszavetheti a gyermekvállalási kedvet is. 
Meg kell próbálni más forrásból megoldani a problémát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást, kéri képviselő urat jelölje meg ilyenkor 
a forrást, amire gondol. A költségvetést felelősen kell beosztani. 

Dr. Mokrai Mihály: Véleménye szerint egy alacsonyabb mértékű emelés is elég lett volna. 
Megerősíti azt, hogy ez a díj azonban még mindig alacsonyabb az országos átlagnál. Esetleg 
valamilyen méltányossági rendszert lehetne bevezetni a díjfizetésbe. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. 
Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra.

Kiss Gábor alpolgármester: Válaszában még egyszer hangsúlyozza, hogy a megyei jogú városok 
közül Miskolcon a legalacsonyabb a térítési díj. Bizonyos feltételek mellett ez a díj még tovább 
csökkenthető. 

A 2. sürgősségi napirend: Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011-es (X.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendelet módosításának anyagát a Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. Kéri véleményük ismertetését.
Bizottsági vélemény:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségi napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra 
jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011-es 
(III.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását jelenleg két tárgykör indokolja, egyrészt a frakcióalakítási szabályok hiányossága, 
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másrészt a bizottsági módosító indítványok benyújtásának határideje. A javaslat értelmében 
pontosabbá válhatnak az SZMSZ rendelkezései, és a bizottságok számára egészen a napirend 
tárgyalásáig megnyílhat a lehetőség módosító indítvány előterjesztésére.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A rendelet módosításának anyagát a Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. Kéri véleményük ismertetését.
Bizottsági vélemény:

• 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:  

Dr. Mokrai Mihály: Úgy gondolja, hogy egy SZMSZ egy adott ciklusra szóló szabályokat 
tartalmaz, ami pontosan megszabja azokat a feltételrendszereket, ami alapján működik a közgyűlés, 
a frakciók, a bizottságok. Most gyakorlatilag a várost vezető koalíció két havonta változtatja ezeket 
a szabályokat a saját kénye kedve szerint, attól függően, hogy az érdeke mit kíván. Nem hiszi, hogy 
ez az itt folyó munkát elősegíti. Mi indokolja például a frakcióalakítás szabályozását? Felszólítja a 
városvezetést, hogy ne korlátozzák tovább az ellenzék jogait. Ezt az előterjesztést az MSZP frakció 
nem támogatja. 

Dr. Kiss János: Röviden indokolja az előterjesztés szükségességét. Arra kell berendezkedni, hogy 
ha az élet és a munka úgy hozza, akkor rugalmasan változtassanak a szabályokon. Ezek nincsenek 
kőbe vésve. A bizottsági módosítók határidejének változtatása például azért szükséges, mert a Jogi 
Bizottságnak kötelezően meg kell tárgyalnia minden rendelet-tervezetet, ez ugye régen nem így 
volt. A frakcióalakítással kapcsolatos módosításokról elmondja, hogy a helyi önkormányzatok 
követik az országos jogfejlődés irányát.

Dr. Mokrai Mihály: Elmondja, hogy az előző ciklusban is kötelező volt a Jogi Bizottságnak 
megtárgyalnia a rendelet-tervezeteket. 

Dr. Kiss János: Pontosítani szeretne, azt mondta, hogy Miskolc Város Közgyűlésének az SZMSZ-
ét módosítják nem azért mert nincs jogbiztonság, hanem azért, mert az élet és a mindennapi munka 
ezt kívánja. 

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között „Közszolgáltatási 
Szerződés” jóváhagyására

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

Dr. Kiss János: Elmondja, hogy ezt a napirendet tárgyalta a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság, és szeretné ismertetni a véleményt.
Bizottsági vélemény:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
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A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat 
létesítése” pályázatban önerő kiegészítésére, a BM EU Önerő 
Alapra történő pályázat benyújtására

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

A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére 
vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához való 
hozzájárulásra

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólás, a vitát 
lezárja.

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának jóváhagyására

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

A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan 
hasznosítási feltételeinek módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, 
a vitát lezárja.

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Bolt részére történő helyiség biztosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező 
a vitát lezárja.

A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Herman Ottó Emlékpark önkormányzati 
tulajdonba vétele tárgyában a Magyar Állam felé 
igénybejelentése

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett a vitát megnyitja. Nincs hozzászólás, a vitát 
lezárja.

A 12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” 
című projekt önrészének biztosítására

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

Dr. Nehéz Károly: Hozzászólásában elmondja, hogy Miskolc-Tapolca története az elmúlt tíz évben 
nem volt egy sikertörténet. A tények sajnos önmagukért beszélnek: bezárt a strand, csökkent a 
turisták száma stb. A terület hanyatlik. Az elmúlt közgyűléseken több témát tárgyaltak Tapolcával 
kapcsolatban és úgy gondolja, hogy most végre történik valami, megnyílt az állami forrás, 
elkezdődhet a tervezés. Igaz ugyan, hogy ebben a tervben a strand nem szerepel, de a város eltökélt 
ebből a szempontból és tudja, hogy Tapolcának nagyon fontos a strand léte, melyet mindenképpen 
meg fognak oldani önerőből. Tartottak Tapolcán egy lakossági fórumot, ahol az ott élők 
megismerhették ezeket a terveket. Nem érezték azt, hogy a tapolcaiak ezt kitörő lelkesedéssel 
fogadták volna, ennek oka pedig az, hogy egyszerűen elvesztették a hitüket. Úgy gondolja, amint az 
első kapavágások megtörténnek, akkor a lakosok is visszanyerik hitüket a fejlesztésekben. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Valóban fontos Tapolca a városnak. A mostani pályázatot 
maximálisan kihasználják, illetve a strandot újraépítik. Pontosan azokat az igényeket szeretnék 
teljesíteni, melyeket a Miskolciak kértek. Amennyiben nincs több hozzászólás, a vitát lezárja.

Az elfogadott ügyrendnek megfelelően a 13.,     14.     és     15.     sürgősségi     napirendi     előterjesztések   
együttes tárgyalása következik.

A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat közoktatási típusú sportiskolai oktatás bevezetésére 
a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában 

A 14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  nevelési–oktatási  intézményekben  a  2012/2013. 
tanévben  indítható  csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti 
létszámok meghatározására

A 15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  által 
fenntartott óvodák átszervezésére

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Ehhez  az  anyagokhoz  előterjesztői  módosító  indítvány  került 
benyújtásra. Kérdezi az anyag készítőjét,  kíván-e szóbeli kiegészítést tenni, megadja a szót Kiss 
Gábor alpolgármester úrnak.

Kiss Gábor alpolgármester: Mind a 3 témával kapcsolatban szeretne egy kiegészítő tájékoztatást 
tartani.
Sportiskola ügyében a városnak nagyon fontos érdeke, hogy ezt a közoktatási típusú sportiskolát 
létrehozzák. Az anyagból kiderül, hogy olyan típusú általános iskolai képzést indítanak – első és 
ötödik évfolyamon – ahol beépül az utánpótlás sportneveléshez szükséges mindennapi testnevelés. 
Ez több szakágra vonatkozik – elvileg 15 -, de kiemelten az úszás, dzsúdó és atlétikai sportágakra 
is.
A második előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy viszonylag bonyolult, sok adatot tartalmaz 
az előterjesztés, amit nagyon alaposan kell tanulmányozni. A megalakult oktatási kerekasztalon a 
szakszervezetek kérése volt az,– ha van arra mód -, hogy az idén nyugdíjba vonuló pedagógusok és 
dolgozók  sorsát,  számukra  kedvezőbben  tudják  azzal  rendezni,  hogy a  Közgyűlés  még  április 
hónapban  tárgyalja  ezt  az  előterjesztést.  Úgy gondolták,  hogy ezt  a  lehetőséget  mindenképpen 
biztosítani kívánják. Tehát ez az elsődleges oka, hogy most került előterjesztésre, és ez az oka annak 
is,  hogy  viszonylag  későn  sikerült  összeállítani  egészen  pontosan  a  számadatokat.  Szeretné 
kiemelni,  hogy a csökkenő osztály-  és csoportlétszámok ellenére a legfontosabb üzenet,  hogy a 
város  vezetése  számára  minden  álláshely  nagyon  fontos.  Kiemelten  fontos  a  pedagógus 
tevékenységet  végző munkatársak  sorsa.  Ebben  az  anyagban  a  legfontosabb üzenet  az,  hogy a 
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nyugdíjazással sikerül azt a létszámcsökkentést fedezni – és átszervezésekkel -, ami a működést 
lehetővé teszi a következőkben.
A nem pedagógiai  státuszban  várható  jogszabályi  változások  miatt,  illetve  az  egységes  ellátási 
feladatok miatt  kisebb létszámcsökkentésre rákényszerül  a város.  Ezzel  azt  is  szeretnék jelezni, 
hogy a városvezetés az ilyen típusú létszámgazdálkodást is integráltan kezeli.  Amennyiben ez a 
tanév  fordulójakor  megtörténik,  akkor  a  Holding  és  egyéb  munkaerő-gazdálkodásban  ezeket 
figyelembe tudják venni, ahol a technikai dolgozók esetében erre nagyon jó esélyek vannak. 

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

A vitában hozzászólók:

Fedor  Vilmos: Segítséget  kér  abban,  hogy  eligazodjanak  a  számok  tengerében,  mert  az 
előterjesztésben – amit éjszaka kaptak meg – nem tudtak kellően elmélyedni benne. Az a kérdése, 
hogy az előterjesztésben szereplő számokkal kapcsolatban lehetséges-e, hogy kifejtve kapja meg az 
ellenzék, hogy láthassák, hogy honnan mennek nyugdíjba, hol várható még nyugdíjazás, hol voltak 
be nem töltött álláshelyek, hol járnak le a szerződések, és melyek azok a státuszok, amelyek az 
intézmények közötti átszervezésekkel elhelyezhetők.
Azt  a  mondatot  az  előterjesztésben  viszont  maximálisan  támogatják,  miszerint  pedagógus 
álláshelyet felmentéssel, végkielégítéssel megszüntetni nem fognak.

Pakusza  Zoltán: Sajnálja,  hogy  összevontan  tárgyalják  ezeket  az  előterjesztéseket,  mert  a 
sportiskolával kapcsolatos előterjesztést a JOBBIK-frakció tudná támogatni, viszont a két másik 
előterjesztést nem. Nem lepődik meg, de szomorú ezen előterjesztések láttán. Az önkormányzati 
oktatással  kapcsolatban  azt  fogalmazza  meg,  hogy  azt  látni,  hogy  folyamatosan  vonják  ki  a 
pénzeket az oktatásból, és úgy tűnik, hogy ez tovább folytatódik. 
Kiss frakcióvezető úr nyilatkozta korábban, hogy az oktatás stratégiai ágazat. Megjegyzi, hogy ha 
egy ilyen ágazatból ekkora összeget vonnak ki, akkor „jaj annak”, amelyik nem az. Lehet szépíteni, 
de az álláshelyek megszűnnek, ezekre már újabbakat nem tudnak betölteni. A város demográfiai 
helyzete pedig nem azért annyira rossza, mert viszonylag kevés a születések száma, hanem azért, 
mert aki dolgozni akarna, az sem tud. A városvezetés mindig az együttműködésről beszél, viszont 
február óta hiába kér adatokat – mind hivatalosan, mind nem hivatalosan -, ezen felül kérte az 
oktatási  kerekasztalon,  bizottsági  ülésen kétszer  is.  Azt az ígéretet  kapta,  hogy majd meg fogja 
kapni, de semmiféle adatot nem kapott a mai napig. Kérdezi, hogy ezek után hogyan gondolják a 
városvezetéssel  való  együttműködést.  Úgy  gondolja,  hogy  ez  az  oktatás  rovására  fog  menni 
hosszútávon. Igaz, hogy Miskolcon csökken a gyereklétszám, de folyamatosan nő a halmozottan 
hátrányos  helyzetű  gyerekeknek  a  száma,  akiket  eredményesen,  csak  kisebb  –  8-15  fős  – 
csoportokban lehetne oktatni. Papíron minden szépen és jól fog mutatni, de a valóságban nem.

Dr. Mokrai Mihály: Elmondja, hogy már februárban tudott ennek az anyagnak a megszületéséről, 
és már akkor konzultált az akkor frissen megválasztott Alpolgármesterrel, és az új Főosztályvezető 
úrral, és végig beszélték. Megállapodtak kérdésekben, hogy milyen szempontrendszereket vesznek 
figyelembe, ami részben szerepel is az anyagban, részben nem. A racionalizálás, mint feladat sajnos 
az önkormányzat számára elkerülhetetlen, de meg lehetett volna szerinte oldani másképpen, illetve 
a személyi kérdésekben rugalmasabban kellett volna eljárni. Nem érti, hogy ha beolvadásról van 
szó, akkor miért kell vezetői tisztségeket megszüntetni. Továbbá hiányzik az anyagból az a kérés, 
amit az óvoda általa tolmácsolt,  a nevének a megváltoztatásával kapcsolatban, de az osztály ezt 
mégse terjesztette be. Ez az anyag érthető gazdasági szempontból, de szerinte még dolgozni kellett 
volna az adott osztálynak, az Alpolgármester úrnak is, hogy egy olyan kerüljön a Közgyűlés elé, 
amit az ellenzéki képviselők is támogatni tudnak.
Ebből kifolyólag ezt az anyagot – ebben a formában – nem tudják támogatni.
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Molnár Péter: Megköszöni az anyag elkészítésében való közreműködést, a munkát. Több ellenzéki 
képviselő is utalt rá, hogy már február óta folyik ennek kapcsán felmérés, ez a tény is azt bizonyítja,  
hogy  nem  egy  elkapkodott  dologról  van  szó,  hanem  hosszas  egyeztetések,  tárgyalások  után 
elkészült anyagról. A sürgősségnek az oka, hogy a szirmai iskolával kapcsolatos változásokat is 
átvezetésre kerültek.
Örvendetesnek  tartja  azt  a  szemléletmódot,  ami  alapján  történtek  a  változtatások,  egy  alapos 
átgondolás alapján. Köszöni Fedor képviselő úrnak, hogy az anyag egyik valóban leghangsúlyosabb 
mondatát  ismertette  –  amit  megismétel  -  pedagógus  álláshelyet  felmentéssel,  végkielégítéssel 
megszüntetni nem fognak, tehát pedagógus nem lesz elbocsátva. 
Az előkészítő munka azért volt  ilyen hosszú, mert a városvezetés azt igyekezett felmérni,  hogy 
melyik intézményben hogyan lehet nyugdíjazással megoldani a létszám kérdést. Az előterjesztésben 
szükségszerű változásokat szerepeltettek.
Ezt az anyagot  egy alaposan átgondolt  előterjesztésnek tartja,  ismételten köszöni  a belefektetett 
időt, és munkát.

Földesi Norbert: Az anyag – ami Molnár képviselő úr szerint alaposan lett elkészítve – mégis 
tegnap 17 óra 50 perckor lett kiküldve. Ha ez egy hosszú munka, akkor szerinte jobb lett volna – és 
itt egyetért Pakusza képviselő úrral -, időben kiküldeni, mert így kevés volt az idő a feldolgozására. 
A feldolgozás kapcsán 2 dologra lett figyelmes, hogy a 137 pedagógussal – akit az egyház átvesz – 
kapcsolatban nem derül ki, hogy a jövőben ki vállal garanciát arra, hogy egy évig, vagy akár azon 
túl, megtarthatják-e az állásukat. 
A másik  kérdése  –  ami  számára  szintén  nem derül  ki  az  anyagból  -,  hogy ha  a  pedagógusok 
elmennek  nyugdíjba  nem  lesznek  új,  szabad  álláshelyek,  akkor  szerinte  szűkül  a  kör,  és  ez 
munkahelymegvonást jelent.

Molnár Péter: Tisztázni szeretne egy félreértést. Évek óta Miskolc több közoktatási intézményében 
előfordul az a szituáció, hogy be nem töltött álláshelyek vannak. Nyilvánvalóan ez a létszám, illetve 
osztály csökkenéseknek köszönhető. Eddig az önkormányzat nem tekintette át ezt ilyen alaposan, és 
a  be nem töltött  álláshelyek ott  voltak  az  iskolánál,  mint  lehetséges  álláshelyek.  Egy felelősen 
gondolkodó és gazdálkodó iskolavezető nem is töltötte be őket,  mert  már évek óta nem volt rá 
szükség.  Meglátása  szerint  azzal,  hogy a  fenntartó  ezeket  az  üres  álláshelyeket  –  melyek  csak 
papíron  léteztek  –  megszünteti,  ezzel  csak  egy  tiszta  helyzetet  teremt,  és  ez  nem  jelent 
létszámleépítést.

Pakusza  Zoltán: Molnár  képviselő  úr  hozzászólását  szeretné  kiegészíteni  a  be  nem  töltött 
álláshelyekkel kapcsolatban, amik gyakorlatilag akkor is álláshelyek, ha nincsenek betöltve. Nem 
azt mondta, hogy az elbocsátások száma, hanem azt, hogy az álláshelyek megszüntetésének a száma 
nagy ezen előterjesztés során. 
A másik, hogy a következő napirenddel kapcsolatban bizonyára Kiss Gábor alpolgármester úr is 
kapott egy olyan levelet – amit ő is kapott – az Áfonyáskerti Óvoda szülői szervezetétől, akik nem 
szeretnék  ezt  az  összevonást,  illetve  több  kérdésük  is  lenne  Alpolgármester  úrhoz  ezzel 
kapcsolatban. Nem tudja, hogy kaptak-e írásbeli választ, ezért tenné fel ő is a kérdést, hogy a szülők 
szerint a Napraforgó Tagóvoda – ahova az Áfonyáskerti át fog kerülni – udvara balesetveszélyes, 
kérik, hogy ezt a városvezetés tegye rendbe, hiszen kisgyermekekről van szó.
A Gesztenyés Óvodából több csoport kerül át, kettőnek a Szilvás utcai Óvodába kell menni, amit a 
szülők nem szeretnének. Kérdezi, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban.

Földesi Norbert: Az Áfonyás úti Óvodával kapcsolatban kéri, hogy egyeztessenek, mert többen 
megkapták a levelet. A Napraforgó úti Óvodával kapcsolatban pedig elmondja, hogy elvállalta azt, 
hogy szeptemberre a képviselő fejlesztési alapja terhére megcsináltatja. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra.

Kiss Gábor alpolgármester: A betöltetlen álláshelyek ügyében elmondja, hogy ha egy iskolában 
már  több  éve  megszűnt  egy képzés,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  létszám benne  maradt  az  alapító 
okiratban – engedélyezett létszámként -, úgy gondolja, hogy arra felvenni pedagógusokat nem reális 
elképzelés. 
Az Áfonyás úti Óvodával kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy egyetlen város – így Miskolc 
– sem engedheti meg azt, hogy ha két óvoda épületében elfér az a gyereklétszám, ami jelenleg 
három épületben van, akkor ezt az állapotot konzerválja. Nem logikus, és nem is gazdaságos. 
A Napraforgó Óvoda udvarának javítására az önkormányzat gondot visel,  meg fogják oldani. A 
csoportok  átszervezését  a  pedagógusokra,  az  intézményvezetőkre  bízták,  tehát  ugyanazzal  az 
óvónővel, ugyanaz a csoport – kb. 300 méterre – kap egy másik csoportszobát. Szerinte ez nem fog 
valódi problémát okozni egyetlen gyermeknek sem. 
A továbbiakban is együttműködnek minden okos, hasznos megoldásban, hogy megoldódjanak a 
problémák.

A 16. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló  56/2001-es 
(XII. 12.) számú rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az anyaghoz előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra.
Kérdezi az anyag készítőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni, megadja a szót Pfliegler Péter 
alpolgármester úrnak.

Pfliegler Péter alpolgármester: Az előterjesztéshez két megjegyzést szeretne tenni.
Az egyik, hogy az előterjesztés tartalmára vonatkozik. 2011. december 15-én a Közgyűlés elfogadta 
a város rendeletére érvényes 4,5%-os áremelkedést 2012. január 1-jétől. 2011. december 30-án a 
kormány hozott egy törvényt, mely alapján „díjstoppot” rendelt el 2012. évre az áremelkedéseket 
illetően. 2012. április 7-én feloldotta ezt „díjstoppot” azzal a feltétellel, hogy azokban a városokban, 
melyekben az egyszeri ürítési díj 120 literes edénytároló esetében nem haladja meg a 650 Ft-ot, 
addig  az  árig  emelni  lehetne.  Miskolcon  szó  sincs  erről.  Arról  van  szó,  hogy  a  2012.  évben 
számtalan áremelkedés és az infláció hatását figyelembe véve 5,8%-os áremelkedés lesz. Azt előre 
le szeretné szegezni, hogy ez a százalék nem magasabb, mint a 2011. december 15-én elfogadott 
4,5%, hiszen az áremelés csak május 1-jétől lép életbe. Visszaszámolva egy kevéssel, de alatta van a 
4,5%-nak.
A másik  megjegyzése,  hogy egy sajnálatos  technikai  probléma után  dereguláció  következtében 
szükséges volt egy  módosító indítványra, mellyel a  (3)  bekezdésben 2012. május 16-án hatályát 
veszti szöveg kerül be a május 1-jei hatályvesztő szöveg helyébe.
Ezért a technikai problémáért elnézést kér.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A  rendelet  módosításának  anyagát  a  Jogi,  Ügyrendi  és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. Kéri véleményük ismertetését.
Bizottsági vélemény:

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

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

38



A 24. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a József úti Óvoda és a Százszorszép Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, 
a vitát lezárja.

A Testület az elfogadott ügyrendnek megfelelően, a meghívóban szereplő, zárt ülésen tárgyalandó 
előterjesztések tárgyalásával folytatja munkáját, ennek megfelelően zárt ülés rendel el.

Megkéri vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy – Jegyző úr, Aljegyző úr, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetője, osztályvezetője, az Emberi Erőforrás Menedzsment 
Csoport  vezetője  és  referense,  a  Humán  Főosztály vezetője  és  osztályvezetője,  a  Gazdálkodási 
Főosztály vezetője és osztályvezetője, a Holding Zrt. részéről Vécsi György elnök úr, Pálffy Kinga 
vezérigazgató  asszony,  valamint  a  Jegyzői  Kabinet  munkatársai  és  a  technikai  személyzet 
kivételével hagyják el az üléstermet.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

- Zárt ülés után -

Dr. Kriza Ákos polgármester: A zárt ülésre felvett előterjesztések tárgyalását befejezték, ezért 
nyílt ülést rendel el. 

Bejelenti, hogy a Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Hozzászólók:

Dr.  Kovács  László: Miskolc-Tapolca  vonatkozásában  örömmel  tapasztalja,  hogy  vélhetően 
előrehaladás  történik  Miskolc  hosszú  távú  turisztikai  jövőjét  illetően.  Hajlamosak  arról  viszont 
megfeledkezni, hogy másik – szintén nagyon fontos – turisztikai központja a városnak Lillafüred. 
Reményeit  fejezi  ki  az  iránt,  hogy  azok  a  fejlesztések,  melyek  jelenleg  a  küszöbön  állnak, 
hosszútávon is visszaállítják Lillafürednek azt a varázsát, fényét, mely a két világháború között, és 
azt követően is jellemezte. A Lillafüred Alapítvány nevű szervezet évek óta – ugyan korlátozott 
lehetőségei  és  szűkös  anyagi  körülményei  mellett  –  folyamatosan  végez  olyan  tevékenységet, 
mellyel megpróbál hiánypótló szerepet betölteni a településrész életében. Ez az alapítvány jelezte 
neki,  hogy  a  Lillafüred  parkjaiban  a  minimális  szemételhelyezésére  szolgáló  szemétgyűjtők  is 
hiányoznak. Kéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét, hogyan 
lehetne ezeket pótolni. Szerinte ez a probléma nem csak rá vonatkozik – a 20-as választókerület 
képviselőjére -, hanem az egész várost is érinti.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Köszöni  az  észrevételt,  és  megadja  a  szót  Pfliegler  Péter 
alpolgármester úrnak, hogy reagálhasson.

Pfliegler Péter alpolgármester: Mintegy 10 nappal ezelőtt hasonló tartalmú levelet kapott Hartai 
professzor asszonytól és Tompa képviselő úrtól – ahogy nekik is, most képviselő úrnak is szeretne 
válaszolni.  2  darab  szemétgyűjtő  a  napokban  kihelyezésre  kerül,  valamint  több  tucatnak  a 
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megrendelésére keresik a lehetőséget. Lillafüred mellett Tapolcán a megrongált fa hulladéktárolókat 
is ki fogják cserélni, és folyamatosan haladnak tovább. 

Bazin  Géza: Köszöni  Pfliegler  Péter  alpolgármester  úrnak  a  szóbeli  tájékoztatást  a  Pereces 
patakmeder ügyében – miszerint kb. 1 hónap múlva aláírásra kerül a svájci együttműködésnek a 
projektje, amely keretében megvalósulhat a Pereces patak teljes rekonstrukciója. 
Városüzemeltetéssel kapcsolatos problémát is  említ.  Sajnálatos,  hogy a költségvetésben nem áll 
rendelkezésre  elegendő  pénzösszeg,  a  városüzemeltetési  problémák  megoldására.  Pereces, 
Bányásztelep,  Bulgárföld városrészeken is  fontos  lenne  a  tavaly lehullott  falevelek  eltakarítása, 
tisztán tartása a területeknek, csakúgy, mint a belvárosi részeknél.
Szarkahegy - Bertalan utca találkozásánál már ez a kisebb mennyiségű esőzés is lezúdította az útra 
leterített zúzalékot, ennek az összegyűjtése nagyon fontos lenne, mert később balesetveszélyes is 
lehet.
Mindenképpen választ szeretne kapni arra a kérdésére – eredetileg Polgármester úrnak szánta -, 
hogy polgármesterré-választása idején többször is kijelentette, hogy 30 cég áll ugrásra készen, hogy 
amikor átveszi a polgármesterséget, azonnal munkahelyeket fog teremteni, és ezek a cégek várják, 
hogy letelepedhessenek Miskolcon. Erről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, hogy hogy áll ez a 
projekt, hány cég egyeztetett már Polgármester úrral a 30-ból, és 2012. év végéig hány munkahelyet 
fog ily módon teremteni.

Szabó Sándor: Örömmel jelenti,  hogy a Miskolc Belváros Rehabilitációja keretében a Kossuth 
utcai református templom homlokzat rehabilitációja befejeződött, és egy projektzáró rendezvényt 
fognak tartani, hálaadó istentisztelet keretében 2012. május 13-án, melyre közgyűlés minden tagját 
és a miskolci lakosokat szeretettel meghív.

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: A  vasárnapi  választáson  elért  eredményéhez  gratulál  Takács 
Gábornak. A választási eredményeket sokféleképpen akarják magyarázni a pártok, mindenki erényt 
próbált  kovácsolni  az  eredményből,  de  a  számok  magukért  beszélnek.  Az  időközi  választás 
eredményei  számára  azt  jelenti,  bebizonyosodott,  hogy nem igaz  az  ellenzék  kommunikációja, 
miszerint a miskolciak már rég megbánták a 2010-ben FIDESZ-re leadott szavazataikat. Vasárnap 
bebizonyosodott ennek az ellentéte.
Választókerületét érintő probléma, hogy a kiliáni városrészen nagy problémát okoz a parkolóhelyek 
hiánya. Kikérte a lakók véleményét is, akik támogatják abban, hogy a Szinyei Merse Pál utcában 
kialakításra kerüljenek parkolók.
Nagyon sokan kérdezik a választókerületből, hogy mikor töltik meg homokozókat a játszótereken. 
A Városgazdától kapott tájékoztatás szerint, e hónap végén – május elején sor kerül erre.

Pakusza Zoltán: Perecesen a Tárna tér 8. szám alatti ingatlanon – tudomása szerint a MIK-nek a 
tulajdona - nagymértékű szemét halmozódott fel, melyet széthord a szél a környéken. Ennek kéri az 
elszállítását a várostól.
Szintén Perecessel kapcsolatban, az előző Közgyűlésen kért egy tájékoztatást a Perecesen végzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatban. Ezt meg is kapta, de az átfogó hatósági ellenőrzésre lett volna egész 
pontosan kíváncsi, ami áprilisban zajlott le. Ennek az eredményéről szeretne részletes tájékoztatást.
Az  Andrássy úton  a  Bakterház  kocsma előtti  megállóban  van egy jobbra  kanyarodó  sáv,  amit 
jelzőlámpa irányít. Többen jelezték felé, hogy teljesen felesleges, egy elsőbbségadás tábla elegendő 
lenne az áruház felé. Ennek a létrehozásában kér segítséget a várostól.

Katona  Ferenc: Körzete  egyik  kihívása  a  MÁV-telep,  ezzel  kapcsolatban  köszönetet  mond  a 
Városüzemeltetési  Osztálynak,  a  Városgazdának,  az  AVE-nek,  a  Koós  Károly  Szakközépiskola 
diákjainak  és  a  MÁV  Ingatlanhasznosító  Kft.-nek  amiért  segítségükkel  hatalmas  mennyiségű 
szemetet gyűjtöttek össze.
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A nagy forgalmú Búza téri aluljáróba csak kézi erővel lehet le-felvinni a babakocsikat, bevásárló 
kerekes  kocsikat,  kéri  –  városi  szinten  is  –  ennek  a  megoldását,  akár  egy rézsű  beépítését  az 
aluljáróba.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Miskolc sakk csapatának tagja Kassai Lilla 5. alkalommal nyerte meg 
a diákolimpiát, és a többi diák is kiválóan szerepelt, akiknek ezúton is gratulál eredményeikhez.
Szentpéteri  kapuban  Péter-Pál  nap  kerül  megrendezésre,  idén  először,  reményei  szerint 
hagyományteremtően.  Június  végén  lesz  megtartva,  és  várja  a  további  ötleteket,  segítőket. 
Szeretettel várja a lakosságot.
A szocialista  képviselőkhöz  intézi  szavait,  teleküggyel  kapcsolatban,  mivel  az  érintett  fél  nem 
reagál rá, ezért kéri a képviselőcsoportot, hogy beszéljenek pártvezetőjükkel, hogy adja vissza a 
városnak azt a területet, ami jogosan a várost illeti meg. Úgy gondolja, hogy ez az ügy jelentősen 
visszaütött az időközi választás során.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Egy problémára szeretné felhívni a figyelmet, mely már többeknek 
nagy  bosszúságot  okozott.  Az  elmúlt  napokban  a  Magashegyről  kereste  meg  egy  ingatlan 
tulajdonosa, egy 33 ezer Ft-os közüzemi számlát kapott,  ami mégsem neki szól. Ez a félreértés 
abból adódik, hogy a Magashegyen és a Lyukóvölgyben is van egy Liliom út – de a napokban 
találtak hasonló esetű Tulipán utat is. Tehát a számla nem a Magashegyen lakó Liliom utca 3. sz. 
alatti  lakónak szól,  hanem a Lyukóvölgyben lakónak. Kéri,  hogy ezt  rendezzék,  mert  már ez a 
tévesztés több alkalommal előfordult.

Földesi  Norbert: Kérdezi,  hogy mit  tesz Miskolc város  a Miskolci  Egyetemért,  mert  aggasztó 
híreket hallani az átszervezéssel, beolvasztásával kapcsolatban, elkezdődött-e bármilyen hivatalos 
folyamat a városvezetés és a felelős minisztérium, államtitkár között ez ügyben.
Következő kérdése  Polgármester  úrnak szól,  hogy tudomása  szerint  feljelentette  Közgép Zrt.-t. 
Szeretné tudni, hogy áll ez az ügy.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak a reagálásra.

Kiss  Gábor  alpolgármester: Miskolci  Egyetem  helyzetével  és  jövőképével  kapcsolatban 
elmondja, hogy a döntés nem a város kezében van. Az illetékes minisztériumban dolgoznak az 
ügyön, április végéig kértek minden felsőoktatási intézményből olyan adatokat, melyek objektíven 
megalapozzák  azt,  hogy eddig  milyen  képzés-milyen  paraméterekkel  folyt.  Ezek  alapján  kerül 
kidolgozásra egy stratégiai előkészítő döntés – ez maga a folyamat. Ezzel kapcsolatban el szeretné 
mondani,  hogy  a  Miskolci  Egyetemnek  nagyon  jó  paraméterei  vannak,  egy  objektív 
megmérettetésben  jó  esélyekkel  kell,  hogy induljon.  Az  ügyért  felelős  helyettes  Államtitkár  úr 
Miskolcon az egyetemen tartott tájékoztatót. Ez alapján úgy gondolja, hogy az egyetem jó eséllyel 
pályázik arra, hogy a régió meghatározó felsőoktatási integrált intézményrendszerének a vezetője 
lehessen. Ez a következő hónapokban fog eldőlni.
A városvezetése mindent megtesz azért, hogy ezt a folyamatot a tisztességes és rendelkezésre álló 
keretek között támogassa, és erősítse azt. A városnak ugyanolyan fontos az egyetem, mint ahogy az 
egyetemnek is a várossal való jó kapcsolat.

Jakab Péter: A Kiliánban – a Mesevár Óvoda szülői közössége megkereste, és arról tájékoztatták, 
hogy katasztrofális állapotban vannak a gyermekágyak, ehhez kéri a városvezetés segítségét, esetleg 
– mint területileg illetékes képviselőket – Seresné, Bartha képviselők segítségét, hogy támogassák a 
képviselői  alapjukból  -,  mert  neki  nincs  erre  módja  listás  képviselő  lévén.  Kiszámolták  a 
vezetőkkel, nem jelent nagy anyagi beruházást, viszont megtérül – ha a gyermekek egészsége nem 
szenved kárt.
Seresné Horváth Zsuzsanna ígéretével kapcsolatban a kiliáni lakosok érdeklődnek, hogy az Írinyi 
utcát a villamosmegállóval összekötő járdaszakasz mikor fog megépülni.
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Utolsó, de nagyon jelentős téma, hogy az egykori Dómusz területén található egy multinacionális 
cégnek az egyik kereskedelmi egysége, és a dolgozói keresték meg a napokban, hogy munkaidejük 
alatt  cigány származású  emberek zaklatják  őket  azzal,  hogy ha nem hagyják  őket  lopni,  akkor 
műszak után elvágják a  torkukat.  Ennek megfelelően este  21 óra körül  –  a munkaidő végén – 
cigány-bűnözői csoportok zaklatják a dolgozókat. Kéri a városvezetést, a Közterület-felügyeletet, 
hogy ezen a területen is tartsanak ellenőrzéseket, hogy a dolgozók biztonsággal hagyhassák el a 
munkahelyüket.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni az észrevételt, és megjegyzi, hogy ha Képviselő úr 
nem várt  volna a  Közgyűlésig,  hanem képviselői  jogán megkeresi  a  rendőrséget,  a  Közterület-
felügyeletet,  akkor  lehet,  hogy  hamarabb  érhetnének  el  a  bűnüldöző  szervek  eredményeket. 
Természetesen  meg  fogják  keresni  az  illetékes  szerveket,  és  intézkedni  fognak  a  probléma 
megoldásában. 

Dr.  Simon  Gábor: Városfejlesztés  egy  témájában  szeretne  felszólalni.  Úgy  gondolja,  hogy  a 
közgyűlésen többen is egyetértenek vele azzal, hogy a városnak van 3 olyan fontos csomópontja, 
ami  fejlesztésre,  fejlődésre  van  ítélve.  Az  egyik  a  Vár  környéke.  A mai  Közgyűlésen  Tompa 
képviselő úr tett fel egy kérdést a támogatási szerződéssel kapcsolatban, hogy miért nincs még 2 év 
után sem, noha a vár fejlesztésének az alapját képezné.
A másik terület Tapolca, ahol 2 év alatt nem történt semmi, ma döntött a Közgyűlés a pályázatról, 
de úgy látszik,  hogy nem olyan típusú fejlesztések lesznek,  mint  amilyenre a  választók vártak, 
amilyenről az ígéretek szóltak – megemlíti,  hogy a Strand nem pályázható, így egy „B” verziót 
kellett kidolgozni.
A harmadik ilyen terület a belváros fejlesztése, az IVS II. program, ami a mai napig nem indult el. 
Nem tudni, hogy marad-e a neve, de egy biztos, hogy valamilyen pályázati kiírásra várnak. Az IVS 
I.-nek folynak a  munkálatai  két  területen,  a  Városháza és  a  Patak utca területén.  Az utóbbinak 
viszont még kivitelezője sincs, csakúgy, mint lefolytatott közbeszerzési eljárás. Kérdezi, hogy miért 
nem lehetett egy év alatt lefolytatni az eljárást, mikor lesz a területnek kivitelezője, mikorra készül 
el  a  beruházás,  lesz-e  pénz  azoknak  a  terveknek  a  megvalósítására,  amikről  a  lakosságot 
tájékoztatták.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Pfliegler Péter alpolgármester úr reagál a kérdésekre, megadja 
neki a szót.

Pfliegler Péter alpolgármester: Simon képviselő úr első kérdésére az a válasz, hogy a mai napon 
nyújtják be a hiánypótlást a támogatási szerződéshez, amiket a NORDA előírt, tehát bízik benne, 
hogy hamarosan meglesz a támogatási szerződés a diósgyőri fejlesztésekhez. 
Tapolcával kapcsolatban elmondja, hogy Simon képviselő úr nem, de Tompa úr jelen volt a hétfői 
lakossági  fórumon,  ott  is  elhangzott  és  kedvező  visszhangra  talált  az,  hogy a  városvezetése  2 
projektet szeretne megvalósítani. Az egyik az Európai Uniós támogatásból megvalósítható kiemelt 
turisztikai célú fejlesztés, a másik a saját erőből megvalósítandó strandfejlesztés. 
A belváros fejlesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a városvezetése is nagy elánnal várja, hogy 
megnyíljon a település fejlesztési rehabilitációs ablak – IVS –, hogy milyen névvel az még pontosan 
nem tudni.  Az  IVS  aktualizálása  folyik,  csakúgy,  mint  az  IVS  keretében  várhatóan  beadandó 
projektötleteknek az összegyűjtése.
A Patak  utca  közbeszerzése  megvalósult,  tudomása  szerint  a  második  helyezett  megtámadta  a 
győztes közbeszerzést,  és a  következő hetekben várható Budapesten a tárgyalás  és az elbírálás. 
Reményei szerint meg fog valósulni a módosított határidőig.

Kiss Gábor alpolgármester: Majális-programmal kapcsolatban kíván néhány szót mondani. Az 
idei  nemzeti-  és  városi  ünnepeknek  egy  új  stílusú  programsorozatát  márciusban  elkezdték,  és 
remélhetően méltó, hagyományteremtő folytatása lesz az a majális, ami most a Népkertben kerül 
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megrendezésre. Úgy gondolja, hogy az a program, amit a kollégák terveztek kellően színvonalas és 
egyben szórakoztató is. Tisztelettel vár minden miskolcit a közös ünnepségre.

Seresné Horváth Zsuzsanna: A Jakab képviselő úr által elmondottakra szeretne reagálni. Köszöni 
a közvetítést, ígéri, hogy segíteni fog az Óvodának, ahogy ezt már korábban is többször megtette.
A járdaszakasszal  kapcsolatban  az  a  válasza,  hogy  megígérték  az  ott  élőknek,  hogy  a  MIHŐ 
segítségével meg fog épülni a járdaszakasz – a Kandó Kálmán utcai garázssor mögötti járda.
Az Írinyi utcairól pedig már kapott árajánlatot, meg lett rendelve ami kell, még nyár előtt meg fog 
történni ennek a munkának az elvégzése is.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Nincs több Közérdekű bejelentésre jelentkező.

Az előterjesztésekről történő tételes     szavazások   következnek.

Az 1. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó 
határozatok elfogadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és 
kettő határozat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek. 

Az előterjesztéshez egy előterjesztői módosító indítványt került benyújtásra.
Először az előterjesztői módosító indítványról kell szavazni.

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) a módosító indítványt 
elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, szavazzanak az önkormányzati rendelet elfogadásáról.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 13/2012. sz. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi 
zárszámadásának elfogadásáról

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint 2 határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Kéri, szavazzanak az I. - a 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának elfogadása 
tárgyú – határozati javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az első határozati 
javaslatot, és meghozta a 

IV-87/2674/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

43



1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeként az

- egyszerűsített könyvviteli mérleget,
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést,
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást,
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást

a határozat 1., 2., 3., 4.  melléklete szerint elfogadja.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett 
és a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a Hivatalos 
Értesítőben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel 
együtt az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. 05. 31. közzétételi kötelezettség teljesítésére

 2012. 06. 30. Állami Számvevőszék részére történő 
 megküldésre

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az elfogadott előterjesztői módosító indítványra tekintettel 
szavaznak a második. – a Tűzoltóság beszámolójának elfogadásáról szóló – határozati javaslatról.
Kéri, szavazzanak.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) elfogadta a második 
határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-88/2674/2012.     sz.     határozat  

Tárgy: A Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi éves beszámolójának 
jóváhagyása valamint a tűzoltóság használatában lévő és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez 
szükséges vagyon térítésmentes állami tulajdonba kerülése.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
2011. évi éves költségvetési beszámolóját a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően az 
önkormányzat zárszámadásának keretében az előterjesztés 2., 3. és 4. melléklete szerinti 
adattartalommal a 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta és 
pénzmaradványát megállapította.

2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati 
vagyon 2012. január 1. napjával a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései alapján 
térítésmentesen, független könyvvizsgáló által záradékolt vagyonátadás-átvételi 
jegyzőkönyv szerint az állam tulajdonába került.

44



Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A 2. napirend tárgya: Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 
módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell 
szavazniuk.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) megalkotta a 14/2012. 
önkormányzati rendeletét az egyes szociális tárgyú 
önkormányzati rendeletek módosításáról.

A 3. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szabálysértéssel kapcsolatos szabályozásának felülvizsgálatára és 
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
szavazniuk.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra.
Kéri, szavazzanak erről.

A Közgyűlés 18 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a rendelet megalkotásáról kell szavazniuk, tekintettel az 
elfogadott módosító indítványra.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) megalkotta a 15/2012. 
önkormányzati rendeletét az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról.

A 4. napirend tárgya: Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) 
felújításának támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről szóló 
rendeletalkotásra, és a 2012. évi pályázathoz szükséges döntések 
meghozatalára

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavazniuk.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, hogy szavazzanak a rendeletalkotásról.
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A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) megalkotta a 16/2012. 
önkormányzati rendeletét az egycsatornás 
gyűjtőkémények felújítási támogatásának 2012. évi 
pályázati feltételeiről

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta a határozati 
javaslatot, és meghozta a

IV-89/2677/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy:  Az ÚSZT-2011-KÉMÉNY kódszámú Termofor programhoz kötődően 
önkormányzati pályázat meghirdetése és a pályázati döntések egyes hatásköreinek 
átruházása, támogatási keretösszeg biztosítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények 
(Termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről szóló rendelet 
megalkotására, és a 2012 évi pályázathoz szükséges döntések meghozatalára „ című előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány által az ÚJ Széchenyi Terv 
keretében, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter által közzétett ÚSZT-2011- KÉMÉNY kódszámú 
programhoz, amely cél megvalósításához szükséges önkormányzati önerő előirányzati 
keretösszegét 2012. évben 15.000.000.Ft.-ban azaz tizenötmillió forintban határozza meg.

Az előirányzat biztosítása a "Termofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK 
Zrt.)" és az "ÖKO-program 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)" beruházási tételsorok 2011. 
évi előirányzat-maradványa terhére - átcsoportosítással – történik.

Felelős: Polgármester
A     végrehajtásért     felelős:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc MJ Város Közgyűlése sikeres lakóközösségi pályázatok benyújtása érdekében 
felhatalmazza a MIK Zrt-t, a társasházak és lakásszövetkezetek önkormányzati támogatására 
vonatkozó nyilvános pályázatok meghirdetésére és közzétételére, valamint megbízza az 
Önkormányzati pályázati rendszer teljes körű lebonyolításával.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   MIK Zrt. 
A     végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. április 21.

3. A Közgyűlés teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
ÚSZT-2011-KÉMÉNY kódszámú állami támogatású programmal kapcsolatos önkormányzati 
pályázati döntések meghozatalára, a 2012. évi költségvetésben erre a célra elkülönített források 
erejéig. A felhatalmazás kiterjed a pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, 
okiratok aláírására, kötelezettségvállalásra.
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Felelős: Polgármester
A     végrehajtásért     felelős:   MIK Zrt, 
A     végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő:  2012. december 31.

Az 5. napirend tárgya: Javaslat Miskolc város területén lévő középmagas és magas 
épületek tűzoltósági felvonulási területének biztosítása 
érdekében új várakozó helyek és szilárd burkolattal ellátott 
felvonulási területek kialakítására vonatkozó Intézkedési 
Terv elfogadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta a határozati 
javaslatot, és meghozta a 

IV-90/2678/2012.     sz.     határozatot  
 
Tárgy: Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek tűzoltósági felvonulási 

területének biztosítása érdekében új várakozóhelyek és szilárd burkolattal ellátott 
felvonulási területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc város területén lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági felvonulási területének biztosítása érdekében új 
várakozóhelyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek kialakítására vonatkozó 
Intézkedési Terv elfogadására” című előterjesztés és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc város területén lévő középmagas és magas 
épületek tűzoltósági területének biztosítása érdekében új várakozóhelyek és szilárd 
burkolattal ellátott felvonulási területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Tervet 
elfogadja.

Felelős  :   Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásárt     felelős  :   Főépítész Főosztály 
Határidő  :   2012. április 19.

2. Az intézkedési tervben foglalt költségvetési forrás biztosításáról a Közgyűlés a 2012.-2016. 
évi költségvetési rendeleteiben dönt, az Intézkedési Terv figyelembe vételével. A 2012. évi 
költségvetési rendeletben a 2012. évi előirányzat már elfogadásra került.

Felelős  :   Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásárt     felelős  :   Főépítész Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő  :   2013., 2014., 2015., 2016. évi költségvetési rendeletek megalkotása
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A 6. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán út útleszakadás és 
partfalveszély helyreállítása tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
szavazniuk.

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-91/2679/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Kodály Zoltán út útleszakadás és partfalveszély helyreállítása tárgyú, vis maior 
pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Kodály Zoltán út útleszakadás és 
partfalveszély helyreállítása” tárgyú, vis maior pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Kodály Zoltán út útleszakadás és 
partfalveszély helyreállítása” területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással nem 
rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem lehetséges.
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony helyreállítását.
A kialakult vis maior helyzetet az Önkormányzat saját erejéből sem részben,
sem egészében megoldani nem tudja, ezért Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
Belügyminisztérium által kiírt vis maior támogatásra- " Kodály Zoltán út útleszakadás és 
partfalveszély helyreállítása” tárgyú - pályázat benyújtását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Beruházási és Városüzemeltetés Osztály
Határidő: 2012. május 01.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a " Kodály Zoltán 
út útleszakadás és partfalveszély helyreállítása” területen az út leszakadásnál kialakult vis 
maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 30 %-os önrészt, amely az 
előzetes költségbecslések alapján 12 .000.000 Ft, a 2012. évi költségvetés „2012. évi vis 
maior pályázati önrész” soron rendelkezésre álló költségvetési előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Sikeres pályázat esetén azonnal

A 7. napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás 
és útleszakadás helyreállítása tárgyú, vis maior  pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
szavazniuk.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IV-92/2680/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás és útleszakadás helyreállítása tárgyú, 
vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Nagy-Avas Középső-sor közúti híd 
beszakadás és útleszakadás helyreállítása” tárgyú, vis maior pályázat benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Nagy-Avas Középső-sor közúti híd 
beszakadás és útleszakadás helyreállítása” területen a közterületeire vonatkozóan 
biztosítással nem rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem 
lehetséges.
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony helyreállítását.
A kialakult vis maior helyzetet az Önkormányzat saját erejéből sem részben, sem egészében 
megoldani nem tudja, ezért Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belügyminisztérium 
által kiírt vis maior támogatásra- "Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás és 
útleszakadás helyreállítása” tárgyú - pályázat benyújtását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Beruházási és Városüzemeltetés Osztály
Határidő: 2012. május 01.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a "Nagy-Avas 
Középső-sor közúti híd beszakadás és útleszakadás helyreállítása” területen a híd és 
útleszakadásnál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 30 
%-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 9.000.000 Ft, a 2012. évi 
költségvetés „2012. évi vis maior pályázati önrész” soron rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Sikeres pályázat esetén azonnal

A 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötésére és 
a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a Benedek Elek Óvoda és az 
Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra, először erről kell szavazni. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a határozat elfogadásáról kell szavazniuk, tekintettel az 
elfogadott előterjesztői módosító indítványra. 
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A Közgyűlés 20 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a

IV-93/2681/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között 
Közoktatási Megállapodás megkötése, valamint a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötésére és a 21. 
Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a 
Benedek Elek Óvoda, és az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. Sz. Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth Á. u. 
12.) Móra Ferenc Tagiskolája (3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/a.), a Szilágyi Dezső Általános 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3529 Miskolc, Szilágyi D. u. 53.) Gárdonyi Géza 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája (3508 Miskolc, Szeretet u. 5.) és a 
Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.) Mész úti Tagóvodája (3508 Miskolc, Mész 
u. 3.) mint közoktatási intézményeknek az önkormányzati fenntartói jogát, a gyermekek és tanulók 
nevelését- oktatását, mint közoktatási feladatot, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és 
ingó vagyon térítésmentes használatát 2012. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja az 
Egri Főegyházmegyének és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t a határozat 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében található 
Közoktatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.

3.) A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
közalkalmazottak nyilatkozata alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : az intézmény vezetője
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

4.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy az önkormányzat által biztosított munkáltatói kölcsönszerződést 
kötött dolgozók visszafizetési kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tesznek 
eleget.
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

5.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a 21. Sz. Általános Iskola Móra Ferenc 
Tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Gárdonyi 
Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek Elek Óvoda 
Mész úti Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 2012. augusztus 31. 
napjával - a szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.

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

6.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 21. Sz. Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája, 
a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Gárdonyi Géza Általános 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek Elek Óvoda Mész úti 
Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami hozzájárulás és a 
normatív kötött felhasználású támogatás lemondásáról intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az 
önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

7.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 21. Sz. Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája, 
a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Gárdonyi Géza Általános 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek Elek Óvoda Mész úti 
Tagóvodája egyházi kötelezettséget nem vállaló gyermekeinek/tanulóinak elhelyezése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: 2012. június 30.

8.) A Közgyűlés a 21. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,

- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Móra Ferenc Általános Iskola, 3535 Miskolc, 
Móra F. u. 1/a.”szöveg,

- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Móra F. u.: 448 fő” 
szöveg,

- az alaptevékenységen belül a
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sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
- „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 

Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
 közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „31.864. hrsz.-on 8.357 m2 területű 
ingatlanon lévő (Móra F. u. 1/a.) iskolaépület, valamint” szöveg.
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
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- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

9.) A Közgyűlés a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 
okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (3. sz. 
melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Gárdonyi Géza Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Szeretet u.: 254 
fő” szöveg,
- az alaptevékenységen belül az:

- „1. évfolyamtól rajz emelt szintű oktatása”,
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a:
„Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 

Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete a Gárdonyi Tagiskolában:” cím,
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- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből „A 41.102 hrsz.-on 7.173 m2 területű 
ingatlanon lévő (Szeretet u. 5.) iskolaépület.” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részt: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt: 
a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű nevelés és 
oktatás”  alaptevékenységet az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két 
tanítási nyelvű nevelés és oktatás a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-Angol Két Tan. 
Nyelvű Isk-ban”,
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)” alaptevékenységet 
az „1. évfolyamtól angol nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-
Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban és a Görömbölyi Általános Iskolában”,
„1. évfolyamtól német nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-
Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban”,
- a „3. évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása”  alaptevékenységet a „3. 
évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása a Görömbölyi Ált. Iskolában” 
szövegre,
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

10.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola módosított alapító okiratának aláírására és 
elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

11.) A Közgyűlés kötelezi a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változást a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

A 9. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott 
Ajtó Baptista Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére, a Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda 
átadására, a Batsányi János Óvoda és a Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteni.
Kéri, hogy szavazzanak.

A Közgyűlés 19 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-94/2682/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet 
között Közoktatási Megállapodás megkötése, a Batsányi János Óvoda Vasgyári 
Tagóvoda átadása, a Batsányi János Óvoda és a Belváros-Diósgyőri Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére, a Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda átadására, a Batsányi János Óvoda és a 
Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi J 
u. 2. sz.) Vasgyári Tagóvodájának (3533 Miskolc, Kabar u. 1. sz.), mint közoktatási 
intézménynek önkormányzati fenntartói jogát, a gyermekek nevelését, mint közoktatási 
feladatot, valamint a feladat ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes 
használatát 2012. augusztus 31. napjával - határozatlan időre - átadja a Nyitott Ajtó Baptista 
Gyülekezetnek.
A Közgyűlés az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében található 
Közoktatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.

3.) A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
közalkalmazottak nyilatkozata alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : az intézmény vezetője
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

4) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a Batsányi János Óvoda Tagóvodájaként 
működő Vasgyári Tagóvoda önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 2012. 
augusztus 31. napjával - a szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 212. augusztus 31.

5) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Batsányi János Óvoda tagóvodájaként működő 
Vasgyári Tagóvoda – egyházi kötelezettséget nem vállaló – gyermekeinek elhelyezése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 30.

6) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Batsányi János Óvoda tagóvodájaként működő 
Vasgyári Tagóvoda önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami 
hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású támogatás lemondásáról intézkedjen a 
Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem 
fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

7) A Közgyűlés a Batsányi János Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
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- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézmény tagintézményei, címe részből a „Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc,     
Kabar u. 1.” szöveg,

- Az intézmény alapítás éve szövegrészből a „Kabar u.  1897” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Kabar u.  88 fő, 
Fő u.  30 fő, Könyves K. u.  125 fő, Szeder u. 108 fő, Batsányi u.  240 fő” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 

       nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85992 Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 

időtartamú
közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmű 
fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” 
szöveg, 

  - Az intézmény körzete szövegből „Vasgyári     Óvoda   
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva u., Fürdő 
u., Glanzer M.u., Gózon L. u., Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai M. u., Jedlik Á. 
u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., Középruzsin u., Kristály 
u., Krókusz u., Lónyai M. u., Magashegy, Magyar u., Mányoki Á. u., Martinász u., Máv 77-
es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester u., Nádastó u, Nagymagashegy u, 
Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, Örömhegy u., Örös u., Pléh S. u., Puskin u., 
Sándor u., Sétány u., Tavasz u., Técsey Ferenc u., Téglagyár u., Topiczer J. u., Varga oldal, 
Vasöntő u., Vörös u.” szöveg 

 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből:

„23443/13 hrsz.-ú, 2394 m2 területű ingatlanon lévő (Kabar u.1.) óvodaépület” szöveg  

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
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államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Fő u. 25 fő, Könyves K. 
u.  120 fő, Szeder u. 100 fő, Batsányi u. 200 fő” szöveggel.

- Az intézmény körzete szövegrészt: „Szeder     u.     Óvoda      
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva u., 
Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u., Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai M. u., 
Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., Középruzsin 
u., Kristály u., Krókusz u., Lónyai M. u., Magashegy, Magyar u., Mányoki Á. u., 
Martinász u., Máv 77-es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester u., Nádastó u, 
Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, Örömhegy u., Örös u., 
Pléh S. u., Puskin u., Sándor u., Sétány u., Tavasz u., Técsey Ferenc u., Téglagyár u., 
Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” szöveggel 

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

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

8) A Közgyűlés a Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: 

(3. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
  - a bevezető részből: a "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

58



- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:

„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú     

közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés” szöveg 

- Gazdálkodási jogköre a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 

hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészből "Vasgyári u. Tagóvoda" 
szöveg 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletre vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
 „6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
  692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása

   680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
     680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveggel 

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
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9) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Batsányi János Óvoda és a Belváros-Diósgyőri 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság módosított alapító okiratának aláírására és elrendeli a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.

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

10) A Közgyűlése döntése alapján az intézmény vezetője, köteles az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelenteni.

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

A 10. napirend tárgya: Javaslat a Gábor Áron „Művészeti Iskola”  Szakközépiskola 
Miskolc, Kabar u. 12. sz. alatti épületének a Pannonhalmi 
Főapátság részére történő bérbeadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez egy előterjesztői módosító indítvány került 
benyújtásra. Kéri, először erről szavazzanak. 

A Közgyűlés 19 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a határozat elfogadásáról kell szavazniuk, tekintettel az 
elfogadott előterjesztői módosító indítványra. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a 

IV-95/2683/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola épületének a Pannonhalmi 
Főapátság részére történő bérbeadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola Miskolc, Kabar u. 12. sz. alatti épületének a Pannonhalmi Főapátság részére 
történő bérbeadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola igazgatóját, 
hogy a Miskolc, Kabar u 12. sz. alatt kiürített iskolaépületét - a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény előírásai szerint - az átvevő által ismert használható állapotban - 
a berendezési tárgyak nélkül - 100.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében 2012. augusztus 1-
jétől határozatlan időre bérbeadja - a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola 
Miskolci Tagintézménye működtetésére - a Pannonhalmi Főapátságnak. Bérlő jogosult a 
Miskolc 23.467/7 hrsz.-ú ingatlan udvarrészének a szakközépiskolával közös használatára 
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is, a bérelt épület megközelítéséhez, valamint oktatási feladatának ellátásához szükséges 
mértékben. A bérbeadott ingatlan üzemeltetési, fenntartási, karbantartási költségei a Bérlőt 
terhelik. A bérleményen végzett beruházások - a bérleti jogviszony fennállása alatt - a havi 
bérleti díj 50 %-áig számla ellenében beszámíthatóak.
A Pannonhalmi Főapátság nyilatkozik, hogy a beruházásokat saját kockázatára végzi, a 
bérleti jogviszony rendes felmondással, közös megegyezéssel, a bérlőnek felróható okból, 
valamint egyéb jogszabályi kötelezés alapján történő megszűnése esetében az 
Önkormányzat felé semmilyen jogcímen nem él megtérítési igénnyel. 

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

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, gondoskodjon a Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola Miskolc, Kabar u 12. sz alatti épületének kiürítésével kapcsolatban 
felmerülő költségek biztosítása érdekében a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 30.

A 11. napirend tárgya: Javaslat a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett 
gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című 
pályázat benyújtására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteni. 
A Pénzügyi Bizottság módosító indítványt nyújtott be, először erről kell szavazniuk.

A Közgyűlés 1 igen, 24 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) a módosító indítványt nem 
fogadta el.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a határozat elfogadásáról kell szavazniuk.

A Közgyűlés 22 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a 

IV-96/2684/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 
című pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 
fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című pályázat benyújtására”  című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

61



1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja pályázat benyújtását „A bűnmegelőzés 
szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése  TÁMOP 5.6.1.B-12/2”címmel, a Miskolci 
Egyetem és a Drogambulancia Alapítvány konzorciumi partnerek bevonásával. A pályázatot 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata főpályázóként nyújtja be. A pályázat beadása 
Miskolc Város Önkormányzatára gazdasági terhet nem ró, a pályázat saját erő szükséglete 
0.-Ft, a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költéségnek 100%-a. Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a maximális összegre, 40 millió forintra nyújtja be 
pályázatát.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:     2012. május 18. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat 
által elnyert támogatásból, a támogatott projekt keretében megkötött együttműködéseket 
fenntartja és működteti a támogatási időszakot követő legalább 1 éven keresztül. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

3. A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1083/2006 EK Rendelet 57. cikk első 
bekezdésében foglaltaknak, a program eredményeit fenntartja. A pályázó a projekttel 
kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és 2020.december 31-ig 
megőriz.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz szükséges konzorciumi és 
együttműködési megállapodás megkötésére a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Határidő: 2012. május 18. 

A 12. napirend tárgya: Javaslat a „Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. 
ütem”  című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és 
tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez egy előterjesztői módosító indítvány került 
benyújtásra, először erről kell szavazniuk. 
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A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a határozat elfogadásáról kell szavazniuk, tekintettel az 
elfogadott előterjesztői módosító indítványra. 

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a 

IV-97/2685/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Hozzájárulás „A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem” című 
projekthez kapcsolódóan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. között létrejövő kötelező kommunikációs 
és tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés megkötéséhez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Szinva-patak árvizes 
szakaszainak rendezése II. ütem” című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és 
tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal nettó 799.853,- Ft + ÁFA díjazás ellenében Megbízási Szerződést 
kössön „A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem” című pályázat kötelező 
kommunikációs és tájékoztatási feladataira. A szerződés időtartama: 2012. május 1. – 2012. 
december 31.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Önkormányzati
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Határidő: 2012. április 30.

A 13. napirend tárgya: Javaslat a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése”  című projekthez kapcsolódó kötelező 
kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez 
kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződések 
megkötésének jóváhagyása”

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez egy előterjesztői módosító indítvány került 
benyújtásra, először erről szavaznak. 

A Közgyűlés 20 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta.
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Most a határozat elfogadásáról kell szavazniuk, tekintettel az 
elfogadott előterjesztői módosító indítványra. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a 

IV-98/2686/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy:  Hozzájárulás „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése” 
című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve 
a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötéséhez a támogatási szerződés aláírását követően

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése”  című projekthez kapcsolódó kötelező 
kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez kapcsolódó marketing 
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal szerződést kössön a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése”  című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és 
tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátására, 
összesen nettó 53.000.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében. A megbízás határozott időtartamú, a 
projekt megvalósítási időszakára terjed ki. A projekt várható kezdési időpontja: 2012. május 
1. A projekt várható befejezési időpontja: 2014. április 30.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Határidő: 2012. április 30.

A 14. napirend tárgya: Tájékoztató a 2011. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről 
Javaslat a 2012. évi Turizmus – marketing Feladattervre.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-99/2687/2012.     sz.     határozatot  
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Tárgy:   A 2011. évi Idegenforgalmi Feladatterv teljesítéséről szóló tájékoztató, és a 2012. 
évi Turizmus-Marketing Feladatterv jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 2011. évi Idegenforgalmi 
Feladatterv teljesítéséről, és a Javaslat a 2012. évi Turizmus – Marketing Feladattervre” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi Idegenforgalmi Feladatterv teljesítéséről 
szóló tájékoztatót az 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi Turizmus-Marketing Feladattervet a 4. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A 15. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzetiségi 
Önkormányzatainak működéséről szóló beszámoló elfogadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
döntenünk.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-100/2688/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzetiségi 
Önkormányzatainak működéséről szóló beszámoló elfogadására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Nemzetiségi Önkormányzatainak működéséről szóló beszámoló elfogadására” 
című előterjesztést 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Jegyzői Kabinet 
Határidő: azonnal
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A 16. napirend tárgya: Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 
szennyező források fokozatos felszámolására című Intézkedési 
Terv 2011. évi végrehajtásáról

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-101/2689/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására című Intézkedési Terv 2011. évi végrehajtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Szinva-patak és 
mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására című Intézkedési 
Terv 2011. évi végrehajtásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 
szennyező források fokozatos felszámolására című Intézkedési Terv 2011. évi 
végrehajtásáról”szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Főépítészi Főosztály
Közreműködik:  Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Pénzügyi és Költségvetési Osztály
Határidő: Azonnal

A 17. napirend tárgya: Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2011. II. 
félév) szóló beszámoló elfogadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

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

IV-102/2690/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2011. év II. félév)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2011. év II. 
félév) szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2011. évi II. féléves beszámolót,  és a 2011. 
II. félévet megelőzően hozott és azóta folyamatban lévő határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

A 18. napirend tárgya: Beszámoló a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-103/2691/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló jelentés elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2011. évi ellenőrzési terv 
végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály
Határidő: azonnal

2.  A Közgyűlés az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében elrendeli:
• a korszerű munkavégzés nélkülözhetetlen számítástechnikai eszközeinek (laptopok) 

indokolt cseréjét,
• az OrganP rendszerhez való hozzáférés biztosítását az ellenőrzésekhez kapcsolódóan.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. december 31.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi indítványok szavazása 
következik.

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által 
biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel módjáról 
és a térítési díjról szóló 52/2003.(XI.11.) sz. rendelet 
módosítására.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
dönteniük.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) megalkotta a 17/2012. 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat fenntartásában 
lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
intézmények által biztosított ellátások formáiról, az 
igénybevétel módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003.
(XI.11.) sz. rendelet módosításáról.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. 
(X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) megalkotta a 18/2012. 
önkormányzati rendeletét a közterületek használatáról 
szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) megalkotta a 19/2012. 
önkormányzati rendeletét a Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között 
„Közszolgáltatási Szerződés” jóváhagyására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-104/2772/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
között új „Közszolgáltatási Szerződés” megkötése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között új „Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a - városüzemeltetési 
feladatok ellátásáról szóló, 2016. december 31. napjáig határozott időtartamra szóló – 
„Közszolgáltatási Szerződést” és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály.
Határidő: 2012. április 27.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület között 
Közoktatási Megállapodás megkötésére, a Bem József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a Pitypang Óvoda, az Avas és Környéke 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítására 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra. Először erről kell szavazniuk. 

A Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Személyi kérdésben kell dönteniük, melyhez minősített 
többség, 15 igen szavazat szükséges. Kéri, döntsenek Vargáné Néző Mária személyéről.

Visszavonja az előző felvetést. Új     szavazást     rendel     el  . Az előterjesztés szerint egy határozati 
javaslat elfogadásáról kell szavazniuk, tekintettel az elfogadott előterjesztői módosító indítványra. 

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 12 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta.

A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat 
létesítése”  pályázatban önerő kiegészítésére, a BM EU 
Önerő Alapra történő pályázat benyújtására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-106/2780/2012.     sz.     határozatot  
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Tárgy:„Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. 
tisztítási fokozat létesítése” pályázatban az önerő kiegészítése a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város meglévő 
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” pályázatban 
önerő kiegészítésére, a BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtására c. sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc MJ Város 
Önkormányzata „Miskolc város szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep fejlesztési 
beruházása saját forrásának kiegészítése” címen. pályázatot nyújtson be a BM EU Önerő 
Alapra.

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért     felelős:     Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. május 5.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázat az alábbi forrásösszetételben kerüljön 
benyújtásra a BM EU Önerő Alapra:

A megvalósítandó KEOP beruházás teljes összege: 3 909 964 345 Ft. A saját erő összege: 
829 700 865 Ft, amelyből az elszámolható saját erő 50%-ára az alábbiak szerint nyerhető 
támogatás:

Megnevezés Saját forrás megoszlása 

Saját forrás 
összesen

BM Önerő 
Alapból 

elnyerhető 
saját forrás 

kiegészítésére
(50%)

Fennmaradó 
biztosítandó 

saját erő 
(elszámolható)

(50%) 

Fennmaradó 
biztosítandó 

saját erő
(nem 

elszámolható)

Miskolc város 
szennyvízcsatorna 

és 
szennyvíztisztító 
telep fejlesztési 
beruházása saját 

forrásának 
kiegészítése

284 287 826 284 287 825 261 125 214 829 700 865

A 6/2012. BM rendelet 4. §.-a (2) bek. alapján a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, és azok 
forrásainak összetétele:

A KEOP beruházási költségeinek megoszlása évek és forrásösszetétel szerint: 

Évek Költségek
(Ft)

KEOP 
támogatás (Ft)

Elszámolható 
önerő (Ft)

Nem 
elszámolható 

Összesen (Ft)
(KEOP+önerő)
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(84,417629%) (15,582371%) önerő (Ft)

2012 35 500 
000

29 968 258 5 531 742 0 35 500 000

2013 1 790 000 
000

1 511 075 559 278 924 441 0 1 790 000 000

2014 2 084 464 
345

1 539 219 663 284 119 468 261 125 214 2 084 464 345

Összes 
beruházási 

költség

3 909 964 
345 3 080 263 480 568 575 651 261 125 214 3 909 964 345

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős:     Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012.május 5.

3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra történő pályázat 
benyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem részesül támogatásban, akkor a 
„Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási 
fokozat létesítése”  c. pályázat keretében megvalósuló beruházás megvalósításához 
szükséges önerő teljes összegét, 829 700 865 Ft-ot a jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. 
biztosítja - a pályázathoz megkötött finanszírozási előszerződés szerint - a használati jogért 
fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős:     Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Határidő: folyamatos a projekt megvalósításával

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a BM EU Önerő Alapra történő pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és a pályázati dokumentációt aláírja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Főépítészi Főosztály
Határidő: 2012. május 5.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az 5.     sürgősségi     napirendi     pontról     ISMÉTELTEN   
szavazni kell – még     egyszer     az     egészről  , mert a személyről történő szavazás kimaradt.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület között 
Közoktatási Megállapodás megkötésére, a Bem József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a Pitypang Óvoda, az Avas és Környéke 

71



Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítására 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra. Először erről szavaznak. 

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 12 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Személyi kérdésben is kell dönteniük, melyhez minősített 
többség, 15 igen szavazat szükséges. Kéri, döntsenek Vargáné Néző Mária személyéről.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 12 fő) Vargáné Néző Mária 
vezetői megbízatását visszavonta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, 
tekintettel az elfogadott előterjesztői módosító indítványra.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 12 fő) a határozati javaslatot 
elfogadta, és meghozta a

IV-105/2773/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyének 
és jogállásának megváltoztatása, a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény illetve a Szirmai Tagóvoda egyházi fenntartásba történő átadása, Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Tiszáninneni Református Egyházkerület között Közoktatási 
Megállapodás megkötése, a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény egyházi fenntartásba történő átadása miatt szükségessé váló Arany János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Tiszáninneni Református Egyházkerület között Közoktatási Megállapodás 
megkötésére, a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Pitypang 
Óvoda, az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 1-jétől a jelenleg székhely 
intézményként működő Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt (3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.) tagintézményként, a jelenleg 
tagintézményként működő Arany János Általános Iskolát (3528 Miskolc, Csele u. 14.) 
székhelyintézményként működteti tovább. Ezzel egyidejűleg az intézmény neve Arany 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre módosul.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1.
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2. A Közgyűlés az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratát 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,

- Az intézmény székhelye, címe részből a „Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a”szöveg,

- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveg,
- „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.
Az Alapító Okiratban módosítja:
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- Az intézmény nevét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”-
re,
- Az intézmény székhelyét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”-
re,
- Az intézmény székhelyének címét „3521 Miskolc, Miskolci út 38/a-ról, 3528 Miskolc 
Csele u. 14.” címre,
- Az intézmény tagintézményét „Arany János Általános Iskolá-ról Bem József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”-re,
- Az intézmény tagintézményének címét „3528 Miskolc Csele u. 14.-ről, 3521 Miskolc, 
Miskolci út 38/a.”-ra,
- Az intézmény működési körzete székhely tekintetében szöveget „Az intézmény működési 
körzete tagintézmény tekintetében” szövegre, 
- Az intézmény működési körzete telephely tekintetében szöveget „Az intézmény működési 
körzete székhely tekintetében” szövegre,
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.), valamint a Pitypang Óvoda 
(3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.) Szirmai Tagóvodájának (3521 Miskolc, Óvoda u. 7. sz.), 
mint közoktatási intézményeknek önkormányzati fenntartói jogát, a gyermekek és tanulók 
nevelését- oktatását, mint közoktatási feladatot, valamint a feladat ellátásához szükséges 
ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2012. augusztus 31. napjával - 
határozatlan időre - átadja a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek és az erről szóló 
„Közoktatási Megállapodás”-t a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében található 
Közoktatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
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Határidő: 2012. május 11.

5. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
közalkalmazottak nyilatkozata alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : az intézmény vezetője
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

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

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

7. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Pitypang Óvoda Szirmai Tagóvodája 
önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 2012. augusztus 31. napjával - a 
szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.

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

8. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és a Pitypang Óvoda Szirmai Tagóvodája önkormányzati 
fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött 
felhasználású támogatás lemondásáról intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az 
önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

9. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és a Pitypang Óvoda Szirmai Tagóvodája –  egyházi 
kötelezettséget nem vállaló –  gyermekeinek és tanulóinak elhelyezése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: az intézmény vezetője
Határidő: 2012. június 30.
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10. A Közgyűlés az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. 
(2. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Bem József Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a”szöveg,
- „Az intézmény tagintézménye, címe szöveg”,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Miskolci u.: 340 fő” 

szöveg,
- „Az intézmény működési körzete tagintézmény tekintetében:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „49035. hrsz.-on 7.412 m2 területű 
ingatlanon lévő (Miskolci u. 38/a) iskolaépület” szöveg.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

11. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Arany János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratainak aláírására és elrendeli a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.

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

12. A Közgyűlés kötelezi az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változásokat a Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentse.

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

13. A Közgyűlés az intézmény átszervezésére való tekintettel Vargáné Néző Mária, a Bem 
József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének a magasabb 
vezetői megbízását 2012. július 1. napjával visszavonja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

14. A Közgyűlés pályázatot hirdet a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az Arany János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3528 Miskolc, Csele u. 14.) 
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intézményvezetői beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott 
időre.
A Közgyűlés elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes 
oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában történő 
megjelentetését. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Jegyzői Kabinet
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

A 7. sürgősségi napirendről: Javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére 
vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához való 
hozzájárulásra

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
döntenünk. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazatta,l 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IV-107/2781/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény 
benyújtásához való hozzájárulás.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához való hozzájárulásra”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok 
címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján –  a 19/2005.(II. 11.) Korm. rendelet szerint –  az Önkormányzat 2012. évre 
egészségügyi gép-műszer beszerzés vonatkozásában céltámogatási igényt nyújtson be.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igény pozitív elbírálása esetén a szükséges 25 
% önrészt, legfeljebb 12 millió forintot a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja, úgy hogy az 
önrész 100%-ának megfelelő összeget a MISEK Nonprofit Kft. a saját költségvetéséből Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megtéríti.

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

3.) A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati önrész 100%-ának biztosítása 
vonatkozásában a MISEK Nonprofit Kft-vel megállapodást kössön.
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Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező elemét képező 
nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a céltámogatási igénybejelentéssel kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye.

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

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának 
jóváhagyására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy  határozati javaslatról kell 
döntenünk.

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-108/2778/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításához történő előzetes hozzájárulás.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVLC Miskolci Vízilabda 
Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának jóváhagyására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához, mint az MVSI Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, alapítója és úgyis, mint a Miskolc Holding Zrt. 
egyedüli részvényese előzetes hozzájárulását adja. 

Az MVLC Nonprofit Kft. törzstőkéje 600.000 Ft. A tagok üzletrészei a tagok törzsbetétjeihez 
igazodnak, ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész: 70 %
Név (Cégnév): MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhely: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.

2. üzletrész: 30 %
Név (Cégnév): Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
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Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan 
hasznosítási feltételeinek módosítására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-109/2776/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Hozzájárulás a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan hasznosítási feltételeihez 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107.sz. 
alatti ingatlan hasznosítási feltételeinek módosítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlant –  kivéve az épület földszinti, 
közvetlenül hasznosított üzlethelyiségeit - 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig bérbe 
adja a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére. Az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges, a bérbeadóra tartozó és a NORDA 
által már korábban elvégzett munka értékéből 36 hónapon keresztül havi nettó 1.000.000 Ft összeg - 
összesen 36 millió Ft kerüljön beszámításra a bérleti díjba. A havi bérleti díj 2.300.000 Ft + Áfa, 
mely a beszámítás időszaka alatt nem emelkedik, első emelésre 2015. április 1. napjától, ill. ezt 
követően évente kerülhet sor az éves infláció mértékének figyelembe vételével. A 
helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket továbbra is (rezsi, karbantartási költség, 
stb.) a bérlő viseli. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. április 30.

2, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a 2007. február 1. napjától fennálló 
üzemeltetési szerződést 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel megszüntesse. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. március 31.
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3, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a MIK Zrt.-t a NORDA Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő bérleti 
szerződés aláírására.

Jelen határozattal a IV-84/16.418/2007. sz. közgyűlési határozat 12. pontja hatályát veszti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. április 1.

A 10. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Bolt részére történő helyiség biztosítására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IV-110/2777/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Miskolc Bolt részére helyiség biztosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Miskolc Bolt részére helyiség 
biztosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése 
alapján a Miskolci Turisztikai Kft. és a Tourinform Iroda részére az Önkormányzat 
tulajdonában álló 2433/3/A/26 hrsz-ú, természetben Miskolc, Széchenyi u. 6/B. szám alatt 
található 171 m2 nagyságú helyiségcsoportot Miskolc Bolt céljára 160.000 Ft/hó + Áfa 
kedvezményes bérleti díjon - mely díj minden évben az infláció mértékével emelkedik – 3 
évre + 5 év opciós joggal bérbe adja. A bérleti díj összegét a Miskolci Turisztikai Kft., mint 
a Miskolc bolt rész üzemeltetője és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 
Tourinform Iroda fenntartója fele-fele arányban állja. A helyiséghasználattal kapcsolatban 
felmerült költségeket (rezsi, karbantartási-felújítási költség, stb.) a helyiség bérlője viseli. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért     felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtásért     felelős     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály

Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
azonnal
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2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Tourinform Iroda a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. Törvény 11.§ (13) bekezdése alapján mentesüljön a bérleti díj fizetésének 
kötelezettsége alól. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért     felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtásért     felelős     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály

Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
azonnal

3. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a fenti tartalommal a bérleti szerződés 
előkészítésére és megkötésére. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért     felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtásért     felelős     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály

Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
2012. április 30.

A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Herman Ottó Emlékpark önkormányzati 
tulajdonba vétele tárgyában a Magyar Állam felé igény 
bejelentésére

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IV-111/2795/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A Herman Ottó Emlékpark önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában a Magyar 
Állam felé igény bejelentése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Herman Ottó Emlékpark 
önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában a Magyar Állam felé igény bejelentésére ” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) c) pontja alapján 
kezdeményezze a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-nél a Miskolc 31329/1 
hrsz.-ú, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Bükki Nemzeti Park 
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vagyonkezelésében álló Herman Ottó Emlékpark megnevezésű ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér biztosítása, közművelődési tevékenység 
támogatása, mint önkormányzati feladat elősegítésére, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73.§ (1)-
(2) bekezdésében, valamint a 76.§ (1) bekezdése, valamint (2) bekezdésének b) és g) 
pontjában meghatározott közcél és kötelező önkormányzati feladat elősegítése céljából. 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 31329/1 hrsz.-ú, Herman Ottó 
Emlékpark ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának igényét bejelentse az MNV Zrt. felé, valamint a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja.

3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingyenes tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségeket vállalja.

4. Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele a terület kistérségi elképzeléseivel 
nem ellentétes. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 

A 12. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-
Tapolcán” című projekt önrészének biztosítására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-112/2794/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy:„Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” című projekt önrészének biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Turisztikai 
attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” című projekt önrészének biztosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a "Turisztikai 
attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán" című pályázat önerejének biztosítására 400 millió Ft, 
azaz Négyszázmillió forint önkormányzati saját forrást rendelkezésre bocsát. 
A pályázathoz szükséges 400 millió Ft saját erő fedezete egyrészt az Önkormányzat 2012. évi 
eredeti költségvetésében a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” beruházási 
tételsoron jóváhagyott 960.000 e Ft-os kiadási előirányzat saját erő hányada (336.000 e Ft), 
másrészt  a nevezett beruházási tételsoron szereplő, 2011. évről - a 2011. évi Zárszámadás 
jóváhagyását követően - a tárgyévre áthúzódó 106.250 e Ft önkormányzati önerő forrásaként 
jóváhagyott  előirányzat.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Főépítész Főosztály
Határidő: azonnal

A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a közoktatási típusú sportiskolai oktatás 
bevezetésére a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy  határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-113/2775/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Közoktatási típusú sportiskolai osztály indításának engedélyezése a Bársony-Hunyadi 
Általános Iskolában, az intézmény alapító okiratának módosítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közoktatási típusú sportiskolai 
oktatás bevezetésére a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában a 
2012/2013. tanévben első és ötödik évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben 
közoktatási típusú sportiskolai osztály indítását engedélyezi.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

2. A Közgyűlés a Bársony-Hunyadi Általános Iskola beiskolázási körzetét - közoktatási típusú 
sportiskolai osztályok tekintetében - Miskolc város területére vonatkozóan határozza meg.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

3. A Közgyűlés a Bársony-Hunyadi Általános Iskola alapító okiratát 2012. július 1. napjával 
az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,

- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

83



b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveg,
- a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szöveggel,
- 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása,
- 68 Ingatlanügyletek” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt:
- „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
- alaptevékenysége szövegrészt „közoktatási típusú sportiskolai osztályok működtetése” 
szöveggel,
- „Az intézmény működési körzete közoktatási típusú sportiskolai osztályok 
tekintetében: Miskolc város” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
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Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Bársony-Hunyadi Általános Iskola Alapító 
Okiratának aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldését.

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

5. A Közgyűlés kötelezi a Bársony-Hunyadi Általános Iskola vezetőjét, hogy az Alapító 
Okiratban bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

A 14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a nevelési–oktatási intézményekben a 2012/2013. 
tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszámok meghatározására 

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.

A Közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-114/2789/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint 
alkalmazotti létszámok meghatározása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a nevelés–oktatási 
intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok 
meghatározására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodákban a  2012/2013. nevelési évben indítható 
csoportok számát  2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
(* egyházi átadásban, vagy átszervezésben érintett intézmény)

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében
(Miskolc, Serház u.) 
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Intézmény 
A2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett
csoportszám

Csoportszám 
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportszám

Nyitnikék Óvoda
~ Szivárvány Tagóvoda
~ Vadász úti Tagóvoda

12 0 12

Diósgyőri Óvoda
~Stadion Sport Tagóvoda.
~Lorántffy Zs Tagóvoda
~Bulgárföldi Tagóvoda

17 0 17

Batsányi János Óvoda
~Szlovák Nemzetiségi 
Tagóvoda
~Mesevár Tagóvoda .
~Szeder u Tagóvoda
~Vasgyári Tagóvoda*

21 -3
18

József úti Óvoda
~Brigád úti Tagóvoda .
~Brunszvik Teréz Tagóvoda
~Dózsa György úti. Tagóvoda
~Szent László úti Tagóvoda

25 0 25

Százszorszép Óvoda
~Bársony J. úti Tagóvoda .
~ Reményi E. úti Tagóvoda.
~Tündérkert Tagóvoda

25 0 25

Összesen: 100 -3 97

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében (Miskolc, 
Hadirokkantak u. 14.) 
Intézmény A 2011/2012. 

nevelési évben 
engedélyezett
csoportszám

Csoportszám 
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. nevelési 
évben engedélyezett 
csoportszám

Avastető Óvoda
~Leszih úti Tagóvoda 
~Szilvás úti Tagóvoda

19 2 21

Napraforgó Óvoda
~Áfonyáskert Óvoda 
~Középszer Tagóvoda 
~Petneházy úti Tagóvoda
~Benedek Elek Óvoda 
~Várhegy úti Tagóvoda 
~Mész u. Tagóvoda*

33 -3
-3

27

Szinva-Népkerti Óvoda 21 -3 18
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~Pitypang tagóvoda
~Selyemréti Tagóvoda
~Szirmai Tagóvoda*
~Zsolcai kapui Tagóvoda

Belvárosi Óvoda
~ Katowice Sport Tagóvoda
~ Kassai úti Tagóvoda

18 +1 19

Összesen: 91 -6 85

Óvodák összesen 191 -9 182

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

2.)  A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanítási évben indítható csoportok, osztályok 
számát 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
(* egyházi átadásban érintett intézmény; ** székhely intézmény)

Intézmény
2011/2012-
ben eng. oszt. 
száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013-ban 
indítható
oszt. száma

Bársony-Hunyadi Általános Iskola
~ 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 32 0 32

Kazinczy Ferenc Általános és Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola
~ Miskolctapolcai Általános Iskola 

31 0 31

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 20 0 20

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola 24 0 24

Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola

19
2 felnőtt

-1
-2 felnőtt

18
0 felnőtt

10. Sz., Petőfi Sándor Ált. és Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola
~Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola

23
+3öv

0 23
+3 öv

Arany János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény**
~ Bem József Általános Iskola*

17
-1
-8 8

21. Sz. Általános Iskola
~Móra Ferenc Általános Iskola* 30

-1
-15 14

II. Rákóczi Ferenc Ált. és Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 31 0 31
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~Győri K. Általános Iskola

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
~ Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

35 0 35

Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola
- Görömbölyi Ált. Iskola
- Gárdonyi Géza Ált. és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola*

31 -7 24

Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola
~ Erenyői Általános Iskola

21 0 21

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
~ Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

32+4 felnőtt 0 32+4 felnőtt

Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
~Széchenyi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola

34 0 34

Komlóstetői Általános Iskola 14 -1 13

Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény
~ Tüskevár Ált. Isk.
~ Óvoda

39

4

-3

0

36

4

Összesen Óvoda
Iskola nappali
Nappali összevont
Esti
Levelező

4
433
3
2
4

-
-37
-
-2
-

4
396
3
0
4

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

3.) A Közgyűlés az általános iskolákban működő alapfokú művészetoktatás 2012/2013. 
tanévben indítható művészeti csoportjainak számát és a felvehető maximális létszámot 2012. 
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

88



Intézmény 2012/2013-ban indítható
oszt. /tanulók száma

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• zeneművészet:
• tánc-, képző és színművészet

430 fő
36 csoport

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény** 
 táncművészet
 képzőművészet

70 fő
 6 csoport

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
• zeneművészet
• tánc-és képzőművészet 

20 fő
12 csoport

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
~ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
• tánc- és képzőművészet 46 csoport

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
~ Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
a) tánc- és képzőművészet

16 csoport

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú 
Zeneoktatási Intézmény
~ zeneművészet 1.350 fő

• zeneművészet:
• tánc-, képző -és színművészet 

1.800 fő
110 csoport 

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

 4.) A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanítási évben indítható iskolaotthonos, napközi 
otthonos és tanulószobai csoportok számát 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény
2011/2012.tanév Csökkenés/emelkedés 2012/2013.tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Bársony Ált. Isk.
~13. Sz. Hunyadi I. 12 6 1 0 0 0 12 6 1

Kazinczy Ált. Isk. 
~ Miskolctapolcai 8 8 0 0 -1 0 8 7 0
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Intézmény
2011/2012.tanév Csökkenés/emelkedés 2012/2013.tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Fazekas U. Á. Isk.  6 4 4 0 0 0 6 4 4

Szabó L. Ált. Iskola 11 2 1 0 0 0 11 2 1

Selyemréti Ált. Isk. 8 4 1 0 0 0 8 4 1

10. Sz. Petőfi S. 
~ Rónai F. Ált. Isk. 4 9 0 0 0 0 4 9 0

Arany János 
Általános Iskola**
~ Bem J. Ált. Iskola* 

0 7 0 0 -4 0 0 3 0

21. Sz. Ált. Iskola
~Móra F. Ált. Iskola* 4 9 1 0 -6 -1 4 3 0

II. Rákóczi Ált. Isk. 
~ Győri Kapui I. 13 3 0 0 -2 0 13 1 0

Könyves K. Ált. Isk. 
~ Kaffka M. 0 16 0 0 -1 0 0 15 0

Szilágyi D. Ált. Isk.
~ Görömbölyi 
~ Gárdonyi G. *

5 11 2 -1 -3 -1 4 8 1

Bulgárföldi Ált. Isk.
~Erenyői Ált. Iskola 4 6 1 0 0 0 4 6 1

Herman O. Ált. Isk.
~ Munkácsy M.  0 14 0 0 -1 0 0 13 0

Avastetői Ált. Isk. 
~ Széchenyi I. 0 20 3 0 -1 0 0 19 3

Komlóstetői Ált. Isk. 6 1 2 0 -1 0 6 0 2

Éltes M. Ált. Iskola
~Tüskevár Ált. Isk. 0 17 2 0 0 0 0 17 2

Összesen: 81 137 18 -1 -20 -2 80 117 16

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

5.)  A Közgyűlés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanítási évben 
indítható osztályok számát  2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
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Intézmény 
2011/2012-ben 
engedélyezett 
osztályok száma

Csökkenés/emelkedés 
2012/2013-ban 
indítható osztályok 
száma

Nappali esti lev. nappali esti lev. nappali esti lev.

Gimnáziumok

Avasi Gimnázium 22 0 0 -1 0 0 21 0 0

Diósgyőri Gimnázium 19 0 0 -1 0 0 18 0 0

Földes Ferenc 
Gimnázium 24 13 4 -1 0 0 23 13 4

Herman Ottó 
Gimnázium 25 0 8 -1 0 -4 24 0 4

Zrínyi I Gimnázium 17 0 0 -1 0 0 16 0 0

Gimnázium összesen 107 13 12 -5 0 -4 102 13 8

MITISZK-hez tartozó intézmények

Andrássy  Gyula 
Szakközépiskola 24 0 0 0 0 0 24 0 0

Bláthy Ottó 
Villamosipari 
Szakközépiskola

20 0 1 -1 0 0 19 0 1

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

36 0 0 -2 0 0 34 0 0

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 20 0 0 -2 0 0 18 0 0

Szentpáli I. 
Kereskedelmi és 
Vendéglátó 
Szakközépiskola és 
Szakiskola 

35 0 0 0 0 0 35 0 0

MITISZK összesen 135 0 1 -5 0 0 130 0 1

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények

Berzeviczy Gergely 
Szakközép-iskola és 
Szakképző Központ 

30 0 0 -1 0 0 29 0 0

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola 19 0 0 -3 0 0 16 0 0

Gálffy TISZK 
összesen 49 0 0 -4 0 0 45 0 0

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola

7 2 0 -2 0 0 5 2 0
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Intézmény 
2011/2012-ben 
engedélyezett 
osztályok száma

Csökkenés/emelkedés 
2012/2013-ban 
indítható osztályok 
száma

Nappali esti lev. nappali esti lev. nappali esti lev.

Eötvös József 
Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola 

28 0 0 -5 0 0 23 0 0

Gábor Áron 
„Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola* 

21 0 0 -3 0 0 18 0 0

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 52 0 1 -1 0 0 51 0 1

Fazola TISZK 
összesen 108 2 1 -11 0 0 97 2 1

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények

Baross  Gábor 
Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola

26 0 0 -2 0 0 24 0 0

Szemere Bertalan 
Szakközép-iskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

47 0 0 -2 0 0 45 0 0

Széchenyi TISZK 
összesen 73 0 0 -4 0 0 69 0 0

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

29 4 0 -1 0 0 28 4 0

Martin János 
Szakképző Iskola 21 0 0 0 0 0 21 0 0

Nem TISZK-es 
intézmények összesen 50 4 0 -1 0 0 49 4 0

Szakképzés összesen 415 6 2 -25 0 0 390 6 2

Középiskolák összesen 522 19 14 -30 0 -4 492 19 10

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

6.)  A Közgyűlés a középfokú oktatási intézményekben a 2012/2013. tanítási évben indítható iskolaotthonos, 
napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg:
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Intézmény

2011/2012.tanévben
engedélyezett Csökkenés/emelkedés 2012/2013.tanévre 

engedélyezett

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Herman Ottó 
Gimnázium 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Martin János 
Szakképző Iskola 0 0 0 0 0 4 0 0 4

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

7.)  A Közgyűlés az óvodákban a fentiekben meghatározott csoportszámok alapján az alábbi 
alkalmazotti létszámokat határozza meg: 

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Serház u. 1.):

Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped
.

egyé
b

össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Belváros Diósgyőr Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság

0 10 10 0 0 0 0 10 10

Nyitnikék Óvoda
Szivárvány Tagóvoda
 Vadász u. Tagóvoda.

26 26 52 0 -3 -3 26 23 49

Diósgyőri Óvoda
Lórántffy Tagóvoda 
Stadion Sport Tagóvoda
Bulgárföldi Tagóvoda

35 27 62 0 -1 -1 35 26 61

Batsányi J Óvoda
Szlovák Nemzetiségi 
Tagóvoda 
Mesevár Tagóvoda
Szeder u. Tagóvoda
Vasgyári Tagóvoda*

43 35 78 -6 -9 -15 37 26 63

József úti Óvoda
Brigád u. Tagóvoda
Brunszvik T Tagóvoda
Dózsa Gy. u. Tagóvoda
Szent L. u. Tagóvoda

55 44 99 0 0 0 55 44 99

Százszorszép Óvoda
Bársony J. u. Tagóvoda.
Reményi E. u. Tagóvoda

52 37 89 0 -2 -2 52 35 87
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Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped
.

egyé
b

össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Tündérkert Tagóvoda

Összesen 211 179 390 -6 -15 -21 205 164 369
Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u.14):

Intézmény 
Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létsz.

ped
.

egyé
b

össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Avas és környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság

0 10 10 0 0 0 0 10 10

Avastető Óvoda
Leszih úti Tagóvoda
 Szilvás úti Tagóvoda

39 29 68 4 2 6 43 31 74

Napraforgó Óvoda
Áfonyáskert Óvoda*
Középszer Tagóvoda
Petneházy ú. Tagóvoda
Benedek Elek tagóvoda*
Várhegy úti Tagóvoda*
Mész u. Tagóvoda*

68 57 125 -10 -9 -19 58 48 106

Szinva – Népkerti Óvoda
Zsolcai kapu 17.
Pitypang Tagóvoda
Selyemréti Tagóvoda*
Szirmai Tagóvoda*

44 37 81 -6 -6 -12 38 31 69

Belvárosi Óvoda
Katowice Sport Tagóvoda
Kassai úti Tagóvoda

37 29 66 1 -2
+1

0 38 28 66

Összesen 188 162 350 -11 -14 -25 177 148 325

Óvodák összesen: 399 341 740 -17 -29 -46 382 312 694
Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1. 

8.) A Közgyűlés az alapfokú intézményekben az elfogadott osztály- és csoportszámokhoz igazodva az alábbi 
alkalmazotti létszámokat határozza meg: 
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Intézmény

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Bársony J. Ált. 
Iskola 
- Hunyadi M. Ált. 
Isk.

73 38 111 0 -5 -5 73 33 106

Kazinczy F. Ált. 
Isk.
-Miskolctapolcai 
Ált. Isk. 

66 25 91 -2 -4 -6 64 21 85

Fazekas U. Ált. Isk. 72 19 91 -1 0 -1 71 19 90

Szabó L. Ált. Iskola 54 26 80 -1 -3 -4 53 23 76

Selyemréti Ált. 
Iskola 53 25 78 -2 -2 -4 51 23 74

10. Sz. Petőfi S. 
Ált. Isk.
- Rónai F. Ált. 
Iskola 

61 26 87 -2 -2 -4 59 24 83

Arany J. Ált. Isk.** 
-Bem J. Ált. Iskola* 41 28 69 -23 -17 -40 18 11 29

21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra F. Ált. Isk.* 67 31 98 -2

-30
-6
-8 -46 35 17 52

II. Rákóczi F. Ált. 
Isk.
- Győri K. Ált. 
Iskola 

71 24 95 0 -4 -4 71 20 91

Könyves K. Ált. 
Iskola 
- Kaffka M. Ált. 
Isk. 

73 36 109 0 -5 -5 73 31 104

Szilágyi D. Ált. 
Iskola 
- Görömbölyi Ált. 
Isk
- Gárdonyi G. Ált. 
Isk.* 

67 26 93 -1
-17

-2
-6

-3
-23 49 18 67

Bulgárföldi Ált. 
Iskola
- Erenyői Ált. 
Iskola

43 17 60 0 -1 -1 43 16 59
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Intézmény

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Herman O. Ált. 
Iskola 
- Munkácsy M. Ált. 
Isk.

74 37 111 -3 -4 -7 71 33 104

Avastetői Ált. Isk.
-Széchenyi I. Ált. 
Isk.

91 40 131 0 -5 -5 91 35 126

Komlóstetői Ált. 
Iskola 36 22 58 -2 -2 -4 34 20 54

Éltes M. Ált. Iskola 
- Tüskevár Ált. Isk. 77 54 131 -3 -3 -6 74 51 125

Egressy B. 
Zeneiskola 67 13 80 -1 0 -1 66 13 79

Miskolci Nevelési 
Tanácsadó és 
Pedagógiai Intézet 

39 9 48 -6 -3 -9 33 6 39

Összesen 1.125 496 1.621 -96 -82 -178 1029 414 1443

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

9.) A Közgyűlés a középfokú intézményekben az elfogadott osztály- és csoportszámokhoz igazodva 
az alábbi alkalmazotti létszámokat határozza meg:

Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2012/2013-es 
tanévben
engedélyezett 
álláshelyek száma 

Ped. Egyéb Össz Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Öss
z

Gimnáziumok

Avasi Gimnázium 59 43 102 -3 -2 -5 56 41 97

Diósgyőri Gimnázium 49 22 71 -2 -1 -3 47 21 68

Földes Ferenc Gimnázium 71 23 94 -3 -1 -4 68 22 90

Herman Ottó Gimnázium 70 34 104 -2 -2 -4 68 32 100

Zrínyi Ilona Gimnázium 48 24 72 -1 -1 -2 47 23 70

96



Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2012/2013-es 
tanévben
engedélyezett 
álláshelyek száma 

Gimnázium összesen 297 146 443 -11 -7 -18 286 139 425

MITISZK-hez tartozó intézmények 

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 60 30 90 0 -2 -2 60 28 88

Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola 47 15 62 -2 -1 -3 45 14 59

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

84 91 175 -3 -5 -8 81 86 167

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 51 11 62 -1 0 -1 50 11 61

Szentpáli I. Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola 
és Szakiskola 

64 25 89 -1 -1 -2 63 24 87

MITISZK összesen 306 172 478 -7 -9 -16 299 163 462

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények 

Berzeviczy Gergely 
Szakközép-iskola és 
Szakképző Központ 

64 30 94 -2 -2 -4 62 28 90

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola 37 39 76 -2 -2 -4 35 37 72

Gálffy TISZK összesen: 101 69 170 -4 -4 -8 97 65 162

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények 

Bartók Béla Zeneműv. 
Szakközépiskola 46 8 54 -2 0 -2 44 8 52

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 66 50 116 -12 -3 -15 54 47 101

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 53 21 74 -6 -2 -8 47 19 66

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 94 35 129 -2

6 -2 2 98 33 131

Fazola TISZK összesen: 259 114 373 -16 -7 -23 243 107 350

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények 

Baross Gábor Közlekedési 
és Postaforgalmi 
Szakközépiskola

65 33 98 -2 -2 -4 63 31 94

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola 

101 105 206 -5 -5 -10 96 100 196
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Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2012/2013-es 
tanévben
engedélyezett 
álláshelyek száma 

és Kollégium 

Széchenyi TISZK összesen 166 138 304 -7 -7 -14 159 131 290

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények 

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

72 35 107 0 -2 -2 72 33 105

Martin János Szakképző 
Iskola 48 33 81 0 0 0 48 33 81

TISZK-hez nem tartozó 
intézmények összesen: 120 68 188 0 -2 -2 120 66 186

Szakképzés  összesen 952 561 1513 -34 -29 -63 918 532 145
0

Középfok  összesen 1249 707 1956 -45 -36 -81 1204 671 187
5

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

A 15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák átszervezésére   

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:Az előterjesztés szerint 4  határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Egy előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra, mely a 3. határozati javaslatot érinti. 
Először erről kell szavazniuk.

A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztői 
módosító indítványt.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Személyi kérdésben is dönteniük kell, melyhez minősített 
többség, 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak Zsíros Tünde személyéről.

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) Zsíros Tünde vezetői 
megbízását visszavonta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, szavazzanak Pártfainé Gellért Márta személyéről.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 8 fő) Pártfainé Gellért Márta vezetői 
megbízását visszavonta.
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:Kéri, most szavazzanak az első határozati javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti első határozati javaslatot, és meghozta 

IV-115/2774/2012.     sz.     határozatot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák átszervezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott óvodák átszervezésére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelenleg tagóvodaként működő Napraforgó 
Tagóvodát 2012. augusztus 31-től mint székhely intézményt, Napraforgó Óvoda névvel (3529 
Miskolc Gesztenyés u. 18., OM: 028602) működteti tovább. 

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

2.) A Közgyűlés a jelenleg központi óvodaként működő Áfonyáskert Óvodát (3529 Miskolc, 
Áfonyás u. 16.) 2012. augusztus 31-től, a Napraforgó Óvoda tagóvodájaként, Áfonyáskert 
Tagóvoda néven működteti tovább.

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

3.) A Közgyűlés az Áfonyáskert Tagóvodát (3529 Miskolc, Áfonyás u.16.) jogutód nélkül 
megszünteti, és az épületet a Martin János Szakképző Iskola részére a feladatellátást szolgáló 
ingatlan vagyonnal átadja. 

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

4.) A Közgyűlés a Napraforgó Óvodához (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.) a Benedek Elek 
Óvodát (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.), valamint a Várhegy u. Tagóvodát (Miskolc, Várhegy 
u. 2.) 2012. augusztus 31. napjával beolvadással integrálja.

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

5.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló költségvetési 
előirányzatok átcsoportosítására. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. III. negyedévi korrekció

6.) A Közgyűlés az Áfonyáskert Óvoda alapító okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint (I/1.sz.melléklet) módosítja.

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveg
- az intézmény tagintézményei részből ”Napraforgó Tagóvoda 3529 Miskolc, Gesztenyés 
u.18.”szöveget,
- az intézmény neve, székhelye és címe részből „Áfonyáskert Óvoda (3529 Miskolc, 
Áfonyás u.16),
- az alapítás éve részből : Áfonyás u.: 1978
- az intézménybe felvehető maximális létszám: Áfonyás u.:180 fő (2 cs. tornaszoba), 
Gesztenyés u.: 150 (2 cs tornaszoba), Középszer u. 240 fő, Petneházy u. 90 fő.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás)” szöveg 

 Az intézmény alaptevékenysége:
 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
 Érvényes: 2011. augusztus 31-ig
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
- az intézmény működési körzete: Áfonyáskert Óvoda: Áfonyás u. 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: a 14050 hrsz.-on 5530 m2 területű ingatlanon lévő 
(Áfonyás u.16.) óvodaépület. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részt:a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
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- az intézmény neve, székhelye és címe részt „Napraforgó Óvoda  3529 Miskolc, Gesztenyés 
u.18.” szöveggel,
- az intézmény tagintézményei,címe: Benedek Elek Tagóvoda,3516 Miskolc, Szolártsik tér 1., 
Várhegy úti Tagóvoda 3519 Miskolc, Várhegy u. 2.
Alapítás éve: Szolártsik tér: 1970, Várhegy u.: 1954
- az intézménybe felvehető maximális létszám: Gesztenyés u.: 200 fő, Középszer u. 200 fő, 
Petneházy u. 75 fő, Szolártsik tér 100 fő, Várhegy u. 100 fő

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

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851013 
Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás 

-az intézmény működési körzete: Napraforgó Óvoda: Áfonyás u.

Benedek Elek Tagóvoda:
Apátsági u., Ághegy u., Ághegyi pincesor, Bacsinszky A. u., Borbély u., Cukrász u., 
Csemetekert u., Cserép u., Csermák u., Dapsy L. u., Deák F. u., Déli u., Egyetértés u., 
Erzsébet királyné u., Esztergályos u., Felhő u., Fuvola u., Ginzery u., Görömbölyi pincesor, 
Harsányi u., Hejő köz, Hordó u., Kaffka M. u., Kárpitos u., Kovács u., Kozma A. u., Kőműves 
u., Lakatos u., Lavotta u., Lehár F. u., Madár u., Meredek köz, Nagy Nagyszentbenedek dűlő, 
Pesti u. 56-tól végig, Rózsavölgyi u., Simándy P. u., Szabó E. u., Szabó K. u., Szabó Z. u., 
Szolártsik tér, Szőlő u., Tapolcai u., Tárogató u., Tégla u., Temetőalja u., Templomhegy u., 
Tücsök u., Vízirózsa u., Áchim A. u., Almáskert u., Bárczay u., Benedek alja u., Csabavezér u. 
2-től 144-ig páros, Gárdonyi G. u., Gránátalma u., Haladás u., Hejő u., Igazság u., Jegenyés 
u., Kapitány u., Káplár u., Károli G. tér, Kürt u., Mécses u., Mésztelep u., Mésztelepi kolónia, 
Május 1 telep, Nándorfehérvári u., Nádas u., Nagyszalonta u.,Nagycsermőke dűlő, 
Negyvennyolcas utca, Pillangó u., Próbatétel u., Rodostó u., Sátor u., Segesvári u., Síp u., Sütő 
J. u., Szeretet u., Szózat u., Tábortűz u., Tallér u., Templom u., Töltés u., Vadrózsa u., Zászló 
u., Ács u., Asztalos u., Bádogos u., Balassi u.,Beniczky L. u.,Bizony Á. u., Boglárka u., Bognár 
u., Cement u., Cementgyári u., Cseresznyés u., Dália u., Dohány u., Dr. Kalocsay K. u., Egri 
u., Egres u., Eszperantó u., Farkas A. u., Fogarasi u., Futó u., Gátőr u., Garbai S. u., Görgős 
u., Híd u., Hock J. u., Izsó M. u., Kázmér u., Kertész u., Koboz u., Kő u., Málnás u., Malom u., 
Mész u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Pesti u. 2-től 54-ig páros, Pöltenberg E. u., 
Pusztaszeri u., Rozmaring u., Szalag u., Szamóca köz, Szirmai u., Szűcs S. u., Világ u.
Várhegy u. Óvoda: 
Abaúji u., Adriányi J. u., Apát u., Aradi u., Aradi sétány, Ásító dűlő, Baghy Gy. u., Bagoly u., 
Bakonyi u., Barlang u., Bártfai u., Beregi u., Bencés u., Bencések útja, Benedeki pincesor, 
Bokros u., Branyiszkó u., Brassói u., Csabai út, Csizmadia u., Denevér u., Dési H. I. u., 
Dimitrov hegy, Egyetem u., Enyedi Gy. u., Esze u., Fagyöngy u., Fajdos dűlő, Fajdos u., 
Fecske u., Fenyő u., Fürj u., Gáma dűlő, Garas S. u., Gerle u., Görömbölyi u., Gubás u., Győri 
u., Harkály u., Hattyú u., Homonnai u., Iglói u., Imreh Zs. u., Isaszegi u., Jogász u., Katona J. 
u., Károlyi M. u., Késmárki u., Kisbenedek u., Kishonti u., Kis kőkötő u., Kis Kőkötő dűlő, 
Kiss J. u., Kmetty J. u., Kócsag u., Lenkei u., Léva u., Lilaakác u., Lőcsi u., Máriássy u., 
Mátra u., Mérnök u., Mészáros u., Mihályka, Miskolctapolcai u., Monostor u., Nagykőkötő, 
Nyitrai u., Pákozd u., Páva u., Perzsák dűlő, Püspöklak u., Rimaszom bati u., Rozsnyó u., 
Ruttkay Gy. u. Sellő dűlő, Selmeci u., Sirály u., Szatmáry K. P. u., Szebeni u., 
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Szentbenedekhegyi u., Szitakötő u., Szűrcsapó u., Tanító u., Tavasz u., Thaly K. u., Tímár u., 
Tornai u., Trencsényi u., Ungvári u., Újjáépítés u., Vadgalamb u., Váradi u., Várhegy u., 
Verne Gy. u., Viola u., Zárda u., Zempléni u., Zilahi u., Zólyomi u., Zsórioldal dűlő.

Az intézmény vezetőjére vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
42596 hrsz.-on 2271 m2 területű ingatlanon lévő (Szolártsik tér 1.) óvodaépület, a 
45018 hrsz.-on 2367 m2-en lévő (Várhegy u. 2.) óvodaépület, 
Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

7.) A Közgyűlés a Benedek Elek Óvoda Megszüntető Okiratát a I/2. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.

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

8.) A Közgyűlés utasítja a Napraforgó Óvoda vezetőjének általános helyettesét az integrált 
intézmény egységes nevelési programjának elkészítésére.

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

9.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 
intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

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

10.) A Közgyűlés kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

11.) A Közgyűlés döntése alapján az intézmények (Áfonyáskert Óvoda, Napraforgó Óvoda) 
intézményvezetői, mint a munkáltatói jogkör gyakorlói a közalkalmazottak nyilatkozatai 
alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért     felelős  : az intézmény vezetője
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

12.) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Zsíros Tündének, a Benedek 
Elek Óvoda vezetőjének magasabb vezetői megbízását 2012. augusztus 31. napjával 
visszavonja. 

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

13.) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Bártfainé Gellért Mártának, az 
Áfonyáskert Óvoda vezetőjének magasabb vezetői megbízását 2012. augusztus 31. napjával 
visszavonja. 

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

14.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a I/3. számú melléklet szerinti 
tartalommal a Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u.18.) intézményvezetői 
beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre. Miskolc Megyei 
Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) 
internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában történő 
megjelentetését. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Személyi  kérdésben  kell  dönteniük,  melyhez  minősített 
többség, 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak Gulyás Edit Judit személyéről.

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) Gulyás  Edit  Judit  vezetői 
megbízását visszavonta.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  Kéri, szavazzanak Smizsánszkyné  Marján  Ida  személyéről 
szavazzanak.

A Közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 7 fő) Smizsánszkyné  Marján  Ida 
vezetői megbízását visszavonta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, most szavazzanak a második. határozati javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti második határozati javaslatot, és meghozta 
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IV-116/2774/2012. sz. határozat  ot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák átszervezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1)  A Közgyűlés  a  Szinva-Népkerti  Óvodához (3530 Miskolc,  Hadirokkantak  u.14.)  a  Pitypang 
Óvodát (3528 Miskolc,  Fövényszer u. 35.),  valamint a Selyemréti  Tagóvodát (3527 Miskolc, 
Selyemrét u. 28.) 2012. augusztus 31. napjával beolvadással integrálja.

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

2) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Gulyás Edit Juditnak, a Szinva-
Népkerti  Óvoda  vezetőjének  magasabb  vezetői  megbízását  2012.  augusztus  31.  napjával 
visszavonja. 

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

3) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Smizsánszkyné Marján Idának, a 
Pitypang  Óvoda  vezetőjének  magasabb  vezetői  megbízását  2012.  augusztus  31.  napjával 
visszavonja. 

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

4) Felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok 
átcsoportosítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. III. negyedévi korrekció

5) A Közgyűlés utasítja  a Szinva-Népkerti Óvoda vezetőjének általános helyettesét az integrált 
intézmény egységes nevelési programjának elkészítésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
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6)  A Közgyűlés  a  Szinva-Népkerti  Óvoda  Alapító  Okiratát  2012.  augusztus  31.  napjával  az 
alábbiak szerint (II/1. sz. melléklet) módosítja. 

Az Alapító Okiratból törli:

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatás)

Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
          1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az intézmény alaptevékenysége:
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Érvényes: 2011. augusztus 31-ig
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

Az alapító okiratot kiegészíti: 

Az intézmény tagintézményei,     Pitypang Tagóvoda
címe: 3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.
Selyemréti Tagóvoda 3527 Miskolc, Selyemrét u. 38.
Az alapítás éve: Fövényszer u.: 1986 
(használatba vétel: 2000)
Selyemrét u.: 1965
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Fövényszer u. 200 fő
Selyemrét u. 100 fő

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

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851013 
Nemzetiségi óvodai nevelés 

856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás 
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Az intézmény körzete:  
Fövényszer u. Óvoda
Alföld u., Alkotmány u., Babér u., Bajza u., Balassa u., Balaton u., Barkóczy u., Benkő 

S. u. Berettyó u., Berzsenyi D. u., Bodrog u., Bornemissza u., Csele u., Csokonai u., Csonka 
u., Dráva u., Duna u., Egressy G. u., Forgács A. u., Fövényszer u., Franklin u., Ganz Á. u., 
Garam u., Gutenberg u., Gvadányi u., Gyöngyösi u., Hollán E. u., Ipoly u., Iskola u., 
Istvánffy u., Jendrassik Gy. u., Jósva u., Kapos u., Kisfaludy u., Koppány u., Köris u., 
Körös u., Laborc u., Lahner u., Lajta u., Latorca u., Levél u., Lokomotív u., Martin K. u., 
Mező u., Mura u., Ottlik G. u., Pánczél u., Pilinszky J. u., Poprád u., Pósa L. u., Rába u., 
Radnóti u., Régész u., Rét u., Sík u., Sió u., Stromfeld u., Szénfy u., Szrogh S. u., Takta u., 
Tapoly u., Tarló u., Templom tér, Temes u., Tisza u., Tóth P. u., Velence u., Visó u., Zagyva 
u., Zala u., Zsedényi u.,Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., Barát u., Benczúr Gy. u., 
Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., Fekete homok u., Fekete M. u., 
Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei u., Kaptár u., Kassák L. u., Kelet 
u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek J. u., Méz u., Miskolci u., Mohostó u., 
Nagy L. u.,  Óvoda u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., Rák u.,      Retek u., Sárosi Gy. u., 
Somlai A. u., Szacsvay u., Szalai A. u.,Szerb A. u., Szép u., Széna u. Szirmay A. u., Tarcsay 
V. u., Új élet u., Új kert, Váci M. u.Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., Barát u., Benczúr 
Gy. u., Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., Fekete homok u., Fekete M. u., 
Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei u., Kaptár u., Kassák L. u., Kelet 
u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek J. u., Méz u., Miskolci u., Mohostó u., 
Nagy L.u., Óvoda u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., Rák u., Retek u., Sárosi Gy. u., Somlai  
A. u., Szacsvay u., Szalai A. u., Szerb A. u., Szép u., Széna u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u.,  
Új élet u., Új kert, Váci M. u.

Selyemrét u. Óvoda 
Augusztus 20. u., Baross G. u., Berekkert u., Boldva u., Bólyai J. u., Buzogány u., Éder 

Gy. u., Fonoda u., Harmat u., Hernád u., Hűtőházi u., József A. u., Kandó K. Tér, Kandó 
K. u., Kartács u., Katona kert, Kőrösi Cs. S. u., Latabár E. u., MÁV-telep u., Selyemrét u., 
Sorompó u.,  Szekerész u., Szinva u.,Szondy Gy. u., Tüzér u., Üteg u., Váltó u., Vitéz u., 
Zielinszky u. 

Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

7) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító  okirat  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétele  iránt 
intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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8)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban  bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

9) A Közgyűlés a Pitypang Óvoda Megszüntető Okiratát az II/2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

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

10)  A Közgyűlés  döntése  alapján  az  intézmények (Szinva-Népkerti  Óvoda,  Pitypang  Óvoda) 
intézményvezetői, mint a munkáltatói jogkör gyakorlói a közalkalmazottak nyilatkozatai alapján 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály:Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

11)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  pályázatot  hirdet  a  II/3.  számú melléklet szerinti 
tartalommal a Szinva-Népkerti Óvoda (3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) intézményvezetői 
beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre. Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  a  pályázatnak  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet  (NKI) 
internetes  oldalán,  valamint  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  hivatalos  lapjában  történő 
megjelentetését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester:Kéri, szavazzanak a harmadik. – az Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Ig. Alapító Okiratát érintő - határozati javaslatról, tekintettel az elfogadott módosító 
indítványra.

A Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti harmadik határozati javaslatot, és meghozta a 

IV-117/2774/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
Alapító Okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint (III/1. sz. melléklet) módosítja: 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
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A bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX.  törvény,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szöveg,
-  Gazdálkodási  jogköre:  a  munkamegosztás,  a  felelősségvállalás  rendjét,  valamint  az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó,  önállóan  működő  óvodákkal  szövegrészből  "Pitypang  Óvoda  (3529 Miskolc, 
Fövényszer u. 35.), Benedek Elek Óvoda (3519 Miskolc, Szolártsik tér 1.), Napraforgó 
Tagóvoda, Áfonyáskert Óvoda,  Szirmai Tagóvoda, Mész u. Tagóvoda” szöveg

Az Alapító Okirat kiegészül:

- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX.  törvény,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. törvény,  valamint az 
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 
Kormányrendeletre vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,

-  az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti  
besorolása szövegrészben:
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442  Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562100 Rendezvényi étkeztetés szöveggel,  

- Gazdálkodási jogköre: A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészben: "Pitypang Tagóvoda, Benedek Elek 
Tagóvoda, Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.)” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosul:
-„Gazdálkodási jogköre” cím „Az intézmény gazdálkodási besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi  XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveg  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveg  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
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Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító  okiratok a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 
intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

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

3.)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban  bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, szavazzanak a negyedik. - a Martin J. Szakképző Iskola 
Alapító Okiratáról szóló – határozati javaslatról.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti negyedik határozati javaslatot, és meghozta a

IV-118/2774/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott óvodák átszervezésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (IV/1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,

1. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3519 Miskolc, Tapolcai u.17. 
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  enyhe  értelmi  és  beszédfogyatékos,  a  megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 
évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

80226 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás

Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
Képesség-kibontakoztató felkészítés 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló 
ingatlan vagyon:

A 14.049 hrsz.-on 3.306 m2 területű ingatlanon lévő 
iskolaépület és műhely, a 14.006 hrsz.-on 4.567 m2 területű 
ingatlanon lévő iskolaépület, valamint a 14.05 hrsz.-on 5.893 
m2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, és a 45519 hrsz -on 
603m2 ingatlanon lévő óvodaépület.

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:

Régi OKJ szerint kifutóban oktatható szakmák

Középsúlyos értelmileg akadályozottaknak:

Szakma megnevezése Azonosító szám
Képzési idő

év

Kézi rongyszőnyeg és 
lábtörlő szövő 24112/2001 sz 2
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Konyhai munka, 
konyhai kisegítő munka

2846/17/2004. 
sz. 2

Enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak:

Szakma 
megnevezése

Azonosító 
szám

Képzési idő

Év

Asztalos 33 5262 01 3

Kárpitos 33 5262 06 3

Látássérülteknek:

Szakma OKJ szám
Képzési idő

Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 3

Központi programok szerint

Szakma 
megnevezése Azonosító szám

Képzési idő

Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 2

Nőiruha-készítő 33 5276 05 3

Kárpitos 33 5262 06 2

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő

OKJ 
szerint
év
(óra)

Kt. 50. § szerint
év 
(óra)

Gépi forgácsoló és részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0100 31 01 (1000 óra)

2 év
(2000) óra

- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra)

-Fűrészipari szerszámélező 31 521 09 0100 31 03 (350 óra)

-Köszörűs 31 521 09 0100 31 04 (650 óra)

-Marós 31 521 09 0100 31 05 (1000 óra)
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Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Órás 33 521 07 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 2 év

(2000 óra)
3 év
(3000 óra)

Burkoló és részképesítései 33 582 03 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 (650 óra)
2 év
(2000 óra)- Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 (550 óra)

- Parkettás 33 582 03 0100 31 03 (550 óra)

Festő, mázoló és
Tapétázó és részképesítései 33 582 04 1000 00 00 2 év

(2000 óra9
4 év
(4000 óra)

- Mázoló, lakkozó 33 582 04 0100 21 01 (650 óra)

2 év
(2000 óra)

- Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 (100 óra)

- Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 (1300 óra)

- Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 (550 óra)

Kőműves és részképesítései 31 582 15 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Beton- és vasbetonkészítő 31 582 15 0100 21 01 (350 óra)

2 év
(2000 óra)

- Építési kisgépkezelő 31 582 15 0100 31 01 (150 óra)

- Építményvakoló kőműves 31 582 15 0100 21 02 (300 óra)

- Épületfalazó kőműves 31 582 15 0100 21 03 (350 óra)

- Gépi vakoló 31 582 15 0100 31 02 (150 óra)

Kalapos, sapka- és
Kesztyűkészítő és részképesítései 31 542 01 0000 00 00 (1600 óra)

2 év
(2000 óra)- Kalapos, sapkakészítő 31 542 01 0100 31 01 (1000 óra)

- Kesztyűs 31 542 01 0100 31 02 (800 óra)

Szabó és részképesítései 33 542 05

- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0100 21 01 (400 óra) 2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (400 óra)

- Munkaruha- és védőruha-készítő 33 542 05 0100 21 03 (400 óra)
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- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (150 óra)

Elágazásai::
- Csecsemő- és
gyermekruha-készítő

33 542 05 0010 33 01
2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02

Női szabó 33 542 05 0010 33 03

Bútorasztalos és részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
4000 óra

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra)

2 év
(2000 óra)

- Fa- és bútoripari gépkezelő 33 543 01 0100 31 01 (500 óra)

- Faesztergályos 33 543 01 0100 21 02 (300 óra)

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 (400 óra)

Épületasztalos és részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év
(1800 óra)

4 év
(3600 óra)

- Fűrészipari gépkezelő 31 582 08 0100 21 01 (300 óra) 2 év
(2000 óra)

Kárpitos és részképesítése 33 542 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Bútorkárpitos 33 542 04 0100 31 01 (1000 óra) 2 év
(2000 óra)

Bolti eladó és részképesítései 31 341 01

- Bútor- és lakástextil-eladó 31 341 01 0010 31 01

2 év
(2500 óra)

3 év
(3000 óra)

- Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 31 341 01 0010 31 02

- Műszakicikk eladó 31 341 01 0010 31 03

- Porcelán- és edényárú-eladó 31 341 01 0010 31 04

- Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 05

- Zöldség-gyümölcs eladó 31 341 01 0010 31 06

Szakács és részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Gyorséttermi- és ételeladó 33 811 03 0100 31 01 (350 óra) 2 év
(2000 óra)- Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 (150 óra)

Vendéglős részképesítése: 52 811 02 

113



- Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 (500 óra) 2 év
(2000 óra)

Takarító és részképesítése 31 814 01 0000 00 00 (600 óra) 2 év
(2000 óra)

- Takarítógép-kezelő 31 814 01 0100 31 01 300 óra

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Gazda 33 621 02 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Kertész elágazásai: 2 év
(2000 óra)

- Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 2 év
(2000 óra)

- Cukorkagyártó 33 541 01 0100 31 01 (450 óra) 2 év
(2000 óra)

- Csokoládétermék-gyártó 33 541 01 0100 31 02 (500 óra)

- Kávé- és pótkávégyártó 33 541 01 0100 31 03 (300 óra)

Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bútorasztalos részképesítései 3354301 1000

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2 13327-1/2008. 
(VIII. 1.)

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 2 13327-9/2008. 
(VIII. 1.)

Bőrdíszműves elágazása
- Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 2 13327-4/2008. 

(VIII. 1.)

Festő, mázoló és
tapétázó

33 582 04 1000 00 00 4 13327-
10/2008. (VIII. 
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1.)

Adoptált részképesítés Iparitermék-
bontó 31 521 08 0100 21 03 2 

13327-
11/2008. (VIII. 
1.)

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 4 
13327-
14/2008. (VIII. 
1.)

Adoptált részképesítés 
Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 2 

13327-
13/2008. (VIII. 
1.)

Adoptált részképesítés 
Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009. 

(10. 16.)

Irodai asszisztens és adoptált 
részképesítése 33 346 01 1000 0000 3 18246-3/2009. 

(10. 16.)

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 12723-1/2008. 
(IX. 26.)

Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 4 
13327-
19/2008. (VIII. 
1.)

Takarító 31 814 01 0000 00 00 2 
13327-
20/2008. (VIII. 
1.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. 
(VIII. 1.)

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. 
(VIII. 1.)

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 3 
13327-
24/2008. (VIII. 
1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 4 13327-5/2008. 
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(VIII. 1.)

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. 
(VIII. 1.)

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 
(VIII. 1.)

Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 
(VIII. 1.)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 00 00 3

MeH EKK 
ügyszám:
XIX-
849/2/2008.

Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 
25207/1/2009.

Kertész 31 622 01 3 FVM 
25207/1/2009.

Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 
25207/1/2009.

Adoptált szakképesítések látássérültek számára:

Adoptált rész-szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 
(VIII. 1.)

Telefonkezelő, ügyféltájékoztató 52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 
(VIII. 1.)

Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 
25207/1/2009.

1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a
24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint
Alternatív (előrehozott) 3 éves képzési idejű szakképesítések:

A szakképesítés/elágazás megnevezése
A szakképesítés/
elágazás
azonosítószáma

Maximális
képzési idő
(év)

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3

Édesipari termékgyártó 33 541 01 0000 00 00 3

Férfiszabó 33 542 05 0010 31 02 3
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Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Gépi forgácsló 31 521 09 0100 00 00 3

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3

Női szabó 33 542 05 0010 31 02 3

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 3

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

2011. évi CXCV. törvény 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet

telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 16.

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, értelmi (enyhe, középsúlyos) és 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

Képességkibontakoztatás - Integrációs felkészítés - IPR-es program működtetése

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az 
intézményvezetőr
e vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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Foglalkoztatási 
jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást 
szolgáló ingatlan 
vagyon:

A 14.049 hrsz.-on 3.306 m2 területű ingatlanon lévő iskolaépület és 
műhely, a 14.006 hrsz.-on 4.567 m2 területű ingatlanon lévő iskolaépület, 
valamint a 14.05 hrsz.-on 5.893 m2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, 
és a 14050.hrsz.-on lévő 5530 m2 területű óvodaépület.

Az alapító Okirat mellékletét kiegészíti:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő

OKJ 
szerint
év
(óra)

Kt. 50. § szerint
év 
(óra)

Gépi forgácsoló és részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0001 31 01 1 év
(1000 óra)

2 év
(2000) óra-Köszörűs 31 521 09 0001 31 04 1 év

(1000 óra)

-Marós 31 521 09 0001 31 05 1 év
(1000 óra)

Szabó elágazásai 33 542 05

- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0010 21 01 (400 óra)

2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (200 óra)

- Munkaruha- és védőruha-
készítő 33 542 05 0100 21 03 (250 óra)

- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (250 óra)

Bútorasztalos 
és részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év

(3000 óra)
3 év
(3000 óra)

- Asztalosipari gépkezelő 33 543 01 0100 31 03 (940 óra) 3000 óra

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra) 2 év
(2000 óra)- Faipari alapmegmunkáló 33 543 01 0100 21 03 (640 óra)

Épületasztalos és részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év
(1800 óra)

4 év
(3000 óra)
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Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Szakács és részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év
(2300 óra)

3 év
(3000 óra)

Gazda és részképesítései: 33 621 02 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált részszakképesítés
- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2 

13327-
1/2008. (VIII. 
1.)

Bőrdíszműves adaptált elágazás
- Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 2 

13327-
4/2008. (VIII. 
1.)

Adaptált irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 
18246-
3/2009. (10. 
16.)

Adaptált részszakképesítés
Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 

12723-
1/2008. (IX. 
26.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. 

(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. 

(VIII. 1.)
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Adaptált szakképesítés
Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 

25207/1/2009.

Adaptált szakképesítés
Kertész 31 622 01 3 FVM 

25207/1/2009.

Adaptált szakképesítés
Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 

25207/1/2009.

Adoptált szakképesítések látássérültek számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Telefonkezelő, ügyféltájékoztató 52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 

25207/1/2009.

Adaptált szakképesítés
Fazekas 31 215 02 0010 31 04 3 2/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Kosárfonó és fonottbútor készítő 31 215 02 0010 31 07 3 10/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Szőnyegszövő 31 215 02 0010 31 08 3 7/26231/2009

Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére a közoktatásról szóló 1993. évi 
törvény 27.§ (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott 
képzésben 3 éves képzési idejű szakképesítések a 133./2001 (VII. 18.)Korm. rendelet 
értelmében:

A szakképesítés/elágazás megnevezése
A szakképesítés/
elágazás
azonosítószáma

Maximális
képzési idő
(év)

Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02 3

Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 3

Női szabó 33 542 05 0010 33 03 3
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

A 16. sürgősségi napirend tárgya:  Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 
12.) sz. rendelet módosítására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
dönteniük. 
Egy előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra, először erről kell szavaznik. 

A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztői 
módosító indítványt.

Dr. Zsiga Marcell  alpolgármester: Kéri, szavazzanak a rendelet megalkotásáról, tekintettel az 
elfogadott módosító indítványra, és előterjesztői kiegészítésre. Minősített többség, 15 igen szavazat 
szükséges.

A Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) megalkotta a 20/2012. számú 
önkormányzati rendeletet a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
56/2001. (XII. 12.) sz. rendelet módosításáról

A 24. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a József úti Óvoda és a Százszorszép Óvoda 
alapító okiratának módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztés szerint 2 határozati javaslatról kell 
dönteniük.
Kéri, szavazzanak az első – a József úti Óvoda alapító okiratának módosításáról  szóló határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
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mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti első határozati javaslatot, és megalkotta a

IV-119/2799/2012. sz. határozatot

Tárgy: A József úti Óvoda alapító okiratának módosítására 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a József úti Óvoda és a 
Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a József úti Óvoda Alapító Okiratának módosítását 
2012. április 26. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „József u.: 210+10 
fő, Brigád u. 120 fő, Mátyás király u. 150 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa Gy. u. 120 fő,  
Szent László u. 120 fő” szöveg,

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti  besorolása 
szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” 
szöveg,

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt   „József u.: 175+10  fő, 
Brigád u. 100 fő, Mátyás király u. 125 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa Gy. u. 100 fő, Szent 
László u. 100 fő ” szöveggel
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- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az  intézmény  gazdálkodási  jogköre”  címet  „Az  intézmény  gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi  XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveget  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveget  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. április 26.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Az érintett intézmények vezetői
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Kéri, szavazzanak a második –  a Százszorszép Óvoda 
alapító okiratának módosításáról  szóló határozati javaslatról.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti második határozati javaslatot, és meghozta a
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IV-120/2799/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a József úti Óvoda és a 
Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítását 
2012. április 26. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Százszorszép 240 
fő, Reményi u. 120 fő, Bársony J. u. 240 fő, Aba u. 150fő (50 fő bérlemény)” szöveg,

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti  besorolása 
szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása

8559 M.n.s. egyéb oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid dőtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú  
közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása

b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása” szöveg, 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt   „Százszorszép 200  fő, 
Reményi u. 100 fő, Bársony J. u. 200 fő, Aba u. 125 fő (+1 csoport tornaszoba)” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
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besorolása szövegrészt
„851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek,  programjainak  komplex  támogatása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az  intézmény  gazdálkodási  jogköre”  címet  „Az  intézmény  gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi  XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveget  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveget  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. április 26.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

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

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

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ezzel a napirendi szavazások végére értek, köszöni a 
képviselők munkáját.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legközelebbi Közgyűlés Ünnepi ülésére Miskolc város napján 
kerül sor, május 11-én, pénteken 11 órai kezdettel, Miskolci Nemzeti Színházban.

A munkaterv szerinti következő Közgyűlés várható időpontja: 2012.     május     17  . napja. Az ülést 17 
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óra 55 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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