
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

I-2175-13/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2012.  május  17.  napján  9.00  órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.

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

Később érkezett képviselők: Bartha György, Fedor Vilmos, Dr. Mokrai Mihály, Dr. Tompa Sándor, 
Varga Gergő

Távol maradt: Dr. Simon Gábor

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. 

Bejelenti, hogy a testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 23 fő így a Közgyűlés  
határozatképes, amit megnyit.

Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kell döntenünk:

Az 1. sürgősségi napirend: Javaslat a kollégiumi intézményhálózat átszervezésére

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendjére tűzéséről.
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A közgyűlés 19 igen 3 nem szavazattal  0  tartózkodás  mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 2. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
Nemzetiségi  Önkormányzatokkal  kötött  Együttműködési 
Megállapodások  hatályon  kívül  helyezésére  és  az  új 
megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal  0  tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 3. sürgősségi napirend: Javaslat  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont 
megszüntetésére,  és  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

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

A közgyűlés 23 igen 0 nem szavazattal  0  tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  6  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 4. sürgősségi napirend: Javaslat  hozzájáruló  nyilatkozat  kiadására  a  Forrás 
Közösségi Központ Szolgálat és a Homex 2000 Bt. részére az 
állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

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

A közgyűlés 22 igen 0 nem szavazattal  0. tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

Az 5. sürgősségi napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  szociális 
ellátórendszerének átalakítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
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A közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  6  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 6. sürgősségi napirend: Javaslat  a  Miskolc-Avas  városrész  Fényi  Gyula  téren 
jelzőlámpa kialakítása miatt megszűnő aluljáró hasznosítása 
tárgyában hozott közgyűlési határozat visszavonására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 7. sürgősségi napirend: Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  helyiségeinek  és  ingó  vagyontárgyainak 
bérbeadására  a  Magyarországi  Németek  Általános 
Művelődési  Központja  Intézményfenntartó  és  Működtető 
Közalapítvány  részére,  és  a  német  iskola  működtetéséhez 
szükséges  tárgyi  feltételek  biztosításáról  szóló  közgyűlési 
határozat módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

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

A közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  6  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 8. sürgősségi napirend: Javaslat  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okiratának 
jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket a Közgyűlés I. féléves munkatervéhez 
képest a májusi ülésre tervezett napirendekben bekövetkezett változásokról.
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A Javaslat a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvállalással megvalósuló út, -járda 
és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről szóló 39/2000-es önkormányzati 
rendelet  módosítására című  előterjesztés  tárgyalására  nem  kerül  ma  sor,  mivel  a  rendelet-
módosítás előkészítése és a szükséges egyeztetési folyamat még nem zárult le, ezért a június havi 
Közgyűlésen javasolja megtárgyalni az előterjesztést.

A Javaslat  a  gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi  étkeztetés  átszervezésére című 
előterjesztés  csak  a  júniusi  testületi  ülésen  kerülhet  napirendre,  mivel  az  intézmények  egyházi 
fenntartásba való átadása és más, bekövetkezett átszervezések miatt a tervezetet újra kell dolgozni. 

A  munkatervben  harmadikként szereplő:  Javaslat  a  sportegyesületek  eredményességi 
támogatásának  megítélésére című  napirendet  nem  tárgyalja  most  a  Közgyűlés,  mert  a 
támogatások odaítéléséről  a  felelős  bizottság  dönt  az  eredmények  leadási  határideje  után,  azaz 
december 31. után.

A „Javaslat az MVK Zrt helyközi közlekedési kiszolgálásának lehetőségeire„ című előterjesztés 
nem kerül ma a Közgyűlés napirendjére, mivel a tárgykörben minisztériumi állásfoglalást kértek és 
a válasz még nem érkezett meg. 

Az  ötödikként szereplő:  Javaslat  a  MITISZK Nonprofit  Kft.  2011.  évi  Beszámolójának  és 
2012. évi Üzleti tervének elfogadására című előterjesztést a MITISZK Nonprofit Kft. nem kívánja 
a Közgyűlés elé terjeszteni, mivel a 2011. évi gazdasági tevékenységükről a Városgazdálkodási- és 
üzemeltetési  Bizottság előtt számolnak be és a 2012. évi üzleti tervüket is a bizottság tárgyalja 
majd.

Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  korábban,  e-mailben  kiküldött  levél  szerint,  a  meghívóban 
szereplő 5. napirendi pontot, 1. sürgősségi előterjesztésként vették napirendre.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Első ügyrendi javaslata,  hogy legelőször, a meghívóban szereplő 
napirendi pontok előtt tárgyalja meg a Közgyűlés a most napirendre vett 5. sürgősségi előterjesztést: 
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének átalakítására. 

Kéri, szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 5 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Második ügyrendi javaslata,  hogy a Közgyűlés az 5. sürgősségi 
napirend után,  a  meghívó szerinti  nyílt  ülésre  tervezett  napirendi  pontokat,  majd  a  nyílt  ülésre 
felvett, de még nem tárgyalt sürgősségi előterjesztéseket vitassa meg, és legvégül kerüljön sor a zárt 
ülésre.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 5 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.
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Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kérdezi képviselőket,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  az  ülés 
napirendjére vonatkozóan. 

Ügyrendi javaslattal kíván élni Pakusza képviselő úr, megadja neki a szót.

Pakusza  Zoltán: A  kollégiumok  összevonását  ne  most  tárgyalja  a  közgyűlés,  mert  nincs 
szakmailag megfelelően előkészítve az anyag.

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

A közgyűlés 6 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 6 fő) az ügyrendi javaslatot nem fogadta el.

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

A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 6 fő) az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint  állapította  meg,  figyelemmel  a  napirendre  felvett 
sürgősségi  előterjesztésekre  és  az  elfogadott  ügyrendi 
javaslatokra is.

1. Javaslat”Miskolc  Megyei  Jogú  Város  vállalkozás-fejlesztési  és  befektetésösztönzési  
rendelete  alapján  átmeneti  támogatás  nyújtása  a  Robert  Bosch  Energy  and Body  
Systems Kft. termelőkapacitás fejlesztéséhez” tárgyban hozott V-149/43.809/2010. sz.  
közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat „Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tornatermének 
és sportudvarának infrastruktúra-fejlesztése; Diósgyőri rendőrőrs, és Bűnmegelőzési  
centrum épületének infrastruktúrális fejlesztése” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft.  részére  ingatlan  használatba  
adására, valamint ingó vagyon apport útján történő átadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat  a  Szinva-Népkerti  Óvoda  névváltoztatására  és  az  alapító  okiratok  
módosítására.
Előterjesztő:  Kiss Gábor alpolgármester

5. Javaslat a „Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés”című projekt pályázatának 
kidolgozására,  valamint  a  projekt  előkészítésére  vonatkozóan  szerződéskötés  a  
Miskolci Városfejlesztési Kft-vel.
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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6. Javaslat a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottságba új tag megválasztására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  
ellátásáról
Előterjesztő:  Kiss Gábor alpolgármester

8. Tájékoztató Miskolc Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatal  2011.  évi  pályázati  
tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról
Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc kapitányságvezető

Zárt ülés:

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

Sürgősségre felvett napirendek Nyílt ülés:

1. Javaslat a kollégiumi intézményhálózat átszervezésére
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

2. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  a  Nemzetiségi  
Önkormányzatokkal  kötött  Együttműködési  Megállapodások  hatályon  kívül  
helyezésére és az új megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat  a Miskolc Városi Szabadidőközpont megszüntetésére,  és a Miskolc Városi  
Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

4. Javaslat hozzájáruló nyilatkozat kiadására a Forrás Közösségi Központ Szolgálat és a 
Homex 2000 Bt. részére az állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének átalakítására
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester
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6. Javaslat  a  Miskolc-Avas  városrész Fényi  Gyula  téren jelzőlámpa kialakítása miatt  
megszűnő aluljáró hasznosítása tárgyában hozott közgyűlési határozat visszavonására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola helyiségeinek és 
ingó vagyontárgyainak bérbeadására a Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a német iskola 
működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról szóló közgyűlési  határozat  
módosítására
Előterjesztő:  Kiss Gábor alpolgármester

8. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A város  napján  sikerült  méltóképpen megemlékezniük egykori 
nagyjaikról és méltó ünnepség keretében mondtak köszönetet azoknak, akik a közelmúltban és a 
jelenben tettek oly sokat a város közösségéért.
Polgármesterként  a  főutcán,  a  Városház  téren  járva-kelve,  túl  a  város  napi  hivatalos  ünnepi 
pillanatokon, örömmel tapasztalta, hogy jól érezte magát a miskolciak apraja-nagyja, a belvárost 
igazi élettel megtöltő kavalkádban. Valóban tömegek voltak részesei, a reggeltől késő estig tartó, 
igazán magas színvonalú programsorozatnak. Ezt az egész városra kiterjedő felszabadult, kellemes 
hangulatot  szeretné  most  megköszönni  minden  közreműködőnek  és  a  programsorozat  fő-fő 
szervezőinek  a  kulturális  osztály  vezetőinek,  szakembereinek,  a  Miskolci  Kulturális  Központ 
minden áldozatkész munkatársának. Városvezetőként természetesen pontosan tudja, hogy legfőbb 
feladatuk Miskolc gondjainak a mérséklése,  amennyire tőlük telik,  a megoldása.  Ám az élhető, 
élhetőbb  városról  szóló  ígéretükbe  az  ünnepeik  kulturált  megélésének  a  lehetősége  igenis 
beletartozott,  beletartozik.  Éppen  ezért,  az  elkötelezett  változtatás  igénye  is  megmutatkozott  a 
programok összeállításában: így most először köszönthették a város ünnepén sportolóikat, és talán 
minden eddiginél több volt a szabadtéri,  amatőr és profi közreműködőkkel létrehozott kulturális 
produkció. Miskolc polgárai néhány napon belül, május elején, két alkalommal is részesei lehettek 
tehát az ünnep, az ünnepek igazi közösségformáló erejének. Most megint a hétköznapokon a sor, 
következzenek a jobbító viták, közös feladataink megoldása. Elmondja még, hogy két turisztikai 
célú pályázat ért célba, így megnyerték a támogatást. 

Most az elfogadott ügyrendnek megfelelően, az 5. sürgősségi előterjesztés tárgyalásával folytatják 
munkájukat.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  szociális 
ellátórendszerének átalakítására

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

Kiss Gábor alpolgármester:  Elmondja,  hogy minden szakember számára az elmúlt  időszakban 
nyilvánvalóvá  vált,  hogy  Miskolc  szociális  ellátórendszere  nagyon  széttagolt,  nem  biztosítja  a 
források lehető leghatékonyabb felhasználását, illetve az átalakítással a szakmai munka színvonala 
is  javítható  lehet.  Három  alternatívát  vizsgáltak  meg  a  szakemberek,  a  harmadikat  látták 
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követendőnek:  a létező  négy szociális  intézmény teljes  integrációját.  Az előterjesztés  szerint  az 
átalakítással 2013-ban évi 22,9 millió forint megtakarítást remélhetnek, ez 2014-16 között már évi 
114-121 milliót eredményezhet az előzetes kalkulációk szerint. A mostani anyag egy koncepciónak 
az eldöntéséről szól. A koncepció szerint az integrációval önálló szervezeti egységben kap helyet a 
családsegítés  és  a  gyermekjóléti  alapellátás,  a  gyermekek  napközbeni  bölcsődei  ellátása, 
gyermekvédelmi  szakellátás,  célcsoport  specifikus  szociális  ellátás  (idősek,  fogyatékosok, 
pszichiátriai betegek), egészségügyi szolgáltatás.

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

A vitában hozzászólók:

Dr.  Kovács  László:  Frakciója  támogatja  az  előterjesztést.  Üdvözlendőnek  tartja,  hogy  közös 
irányítás alá kerülnek az intézmények és azt is, hogy az a koncepció érvényesül, amit a Fidesz 
korábban is megfogalmazott. Az előző városvezetés által létrehozott ellátórendszer megalakításánál 
is hangsúlyozták, hogy ez a fajta ellátórendszer nem állja ki az idő próbáját.

Dr. Mokrai Mihály:  Hozzászólásában elmondja, hogy  már az előző városvezetés idején is nagy 
viták voltak ennek az előterjesztésnek a kapcsán. Ők lépésenként próbáltak haladni, de most úgy 
látszik, elérkezett az idő az egységesítésre. Úgy látja a koncepció alapján, hogy nem lesz egységes, 
hanem  összevissza  monster  szervezet  lesz.  Kérdéses,  hogyan  fogják  igazgatni.  A  monstre 
intézményben  el  fog  veszni  az  ember.  Annak  idején  hatalmas  vita  előzte  meg  ezt  a  témát. 
Megköszöni az eddigi intézmények vezetőinek munkáját. 

Dr. Gonda Géza: Elfogadhatónak tartja az előterjesztést. 

Dr. Kovács László: Csatlakozva Mokrai képviselő úr hozzászólásához maga és frakciója nevében 
szintén köszönetet mond a vezetők munkájáért és számít további szaktudásukra. 

Fodor Zoltán:  Hozzászólásában méltatja az előterjesztést,  viszont szerinte túlságosan racionális. 
Álláspontja szerint  az érdekeltek véleményének kikérése nélkül  ne szülessen döntés.  Sokat  kell 
rákölteni  az  integrációra,  de  erre  nem  lesz  pénz.  Hangsúlyozza,  hogy  az  átszervezés 
létszámleépítéssel is jár.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, a vitát lezárja.

Az 1. napirend tárgya: Javaslat „Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési 
és  befektetés-ösztönzési  rendelete  alapján  átmeneti 
támogatás  nyújtása  a  Robert  Bosch  Energy  and  Body 
Systems  Kft.  termelőkapacitás  fejlesztéséhez”  tárgyban 
hozott  V-149/43.809/2010.  számú  közgyűlési  határozat 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közgyűlés  2010. június 24-én vissza nem térítendő támogatás 
nyújtásáról  döntött a  Robert  Bosch  Energy  and  Body  Systems  Kft.  számára.  A  támogatás 
biztosításának feltétele 2,7 milliárd forint értékű beruházás megvalósítása, 2011. szeptember 30-ig 
350 új  munkahely létrehozása  és  a  foglalkoztatás  legalább 5 éven keresztül  történő fenntartása 
került meghatározásra.
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A Robert  Bosch  Energy  and  Body  Systems  Kft.  a  beruházás  nagyságrendjének  csökkenése, 
összetételének  változása,  és  a  foglalkoztatotti  létszám  jelentős  növekedése következtében  a 
támogatási  szerződésben  foglalt  feltételek  módosítását  kérte  az  alábbiak  szerint:  a  projekt 
volumene,  az  aktivált  beruházás  értéke  2,7  milliárd  Ft  helyett  1,66  milliárd  Ft,  valamint  új 
munkahely létrehozása és a foglalkoztatás legalább 5 évig történő fenntartása 350 fő helyett 550 fő.
Az  Önkormányzat  és  a  Bosch  között  létrejött  támogatási  szerződés  módosításához  a  korábbi 
közgyűlési határozat módosítása szükséges.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

elfogadását.
• Pénzügyi 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:

Soós  Attila: Véleménye  szerint  ez  az  előterjesztés  túlmutat  a  tartalmán  a  napi  sajtóból  idéz, 
miszerint: az idei év a beruházás éve volt az idei év a Boschnál. Ez arra utal, hogy az a lobbierő, 
ami  megvan  a  városvezető  koalícióban,  meghozza  gyümölcsét:  munkahelyek  teremtődnek 
Miskolcon. A Bosch példája mutatja, hogy egy elkötelezett városvezetés hová tudja vinni a várost. 
Minden szándékuk az, hogy megállítsák az elvándorlást. “Megígértük, munkahelyet teremtünk, és 
ezt folytatja tovább a város”, fogalmazott. Élhető Miskolcot teremtenek a jövőben, melynek egyik 
alapja a még több munkahely.

Dr. Mokrai Mihály: Nem ért egyet az előtte szóló Soós Attila szavaival, szerinte másképp van. A 
helyzet sokkal rosszabb, mint ahogy azt az imént lefestették. A Bosch ezen beruházásához ugyanis a 
mostani  városvezetésnek  nincs  köze.  Az  más  kérdés,  hogy  az  átadás  már  az  ő  idejükben 
realizálódott.  Az  előkészítés  a  Bajnai-kormány  munkája  Káli  Sándor  polgármestersége  alatt. 
Szerinte semmilyen eredményt nem tud felmutatni a város. Nincs munkahelyteremtés és negatív 
példaként   említi  a  Raiffeisenes  ügyet,  amely  során  Nyíregyházát  választotta  a  bank  Miskolc 
helyett, ott teremt majd 800 munkahelyet. Nem látja a biztató jövőt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Emlékezteti MSZP-s képviselőtársát, hogy a Bosch 2001-ben  egy 
2015-ig terjedő fejlesztési  programot  írt  alá,  2001-ben az akkori  kormányfővel  Orbán Viktorral 
kötötte meg a szerződést.

Soós Attila: Véleménye szerint Mokrai képviselő társa későn állt fel, mindezt, hogy – nincsenek új 
munkahelyek – korábban, alpolgármester korában kellett volna észrevennie és felállnia. Megjegyzi, 
a termelőüzemek az ő korukban mentek csődbe. Az ő „áldásos” tevékenységük miatt nincsenek 
gyerekek a városban, s kell bezárni a kollégiumokat.

Földesi Norbert: Hozzászólásában  demagógnak nevezte Soós képviselő társa szavait. Vitatkozni 
lehet arról, hogy kinek mi az érdeme. Hangsúlyozza azonban, hogy a Bosch alapkövét 2010-ben 
tették le Káli Sándor polgármestersége idején. Véleménye szerint inkább az a kérdés, hogy lesz-e 
tovább,  mi  a  jövő? Meg tudják-e védeni  a  jelenlegi  pozíciót  a  térségben.  A finn  gyár  ugyanis 
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bejelentette, egy évvel elhalasztják a beruházásuk elkezdését.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Pfliegler Péter 
alpolgármester úrnak megadja a szót, hogy reagáljon.

Pfliegler  Péter  alpolgármester: Zárásként  elmondja:  a  Boschban  4000  fölötti  miskolci  juthat 
munkához. Minden héten tárgyalnak, és jelentős további fejlesztéseket helyeztek kilátásba, de ezek 
még csak tervek. Megjegyzi, hogy 2001 óta ez a munka töretlenül folyik. Egyébként amikor a 3. 
rész megvalósult, akkor Czomba Sándor tette le az alapkövet. Köszönetet mond a Boschnak, hogy 
munkahelyeket akarnak teremteni, ez itt a lényeg. 

A 2. napirendi tárgya: Javaslat  „Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  tornatermének  és  sportudvarának 
infrastruktúra-fejlesztése;  Diósgyőri  rendőrörs,  és  a 
Bűnmegelőzési  Centrum  épületének  infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri a véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

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

elfogadását.

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

A vitában hozzászóló:

Molnár Péter: Köszönetet   mond az anyag összeállítóinak ezért  az előterjesztésért.  Méltatja  az 
iskola  fejlesztését.  Olyan  pályázati  lehetőségről  van  szó  ugyanis,  fogalmaz,  ami  80  százalékos 
támogatottságú,  eredményeként  olyan  fejlesztés  valósulhat  meg,  amely  az  elfogadott 
sportkoncepcióba illik.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
vitát lezárja.

A 3. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 
ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon apport 
útján történő átadására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztéshez  módosító  indítványt  nyújtott  be,  mely 
kiküldésre került.
Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeletetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi  Bizottság: a  bizottság  ülésekor  még  nem  állt  rendelkezésükre  a  módosító 

indítvány,  így  az  előterjesztést  e  nélkül  tárgyalták,  és  így  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

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

A vitában hozzászólók:

Földesi Norbert: Miután az előterjesztői módosító indítványban választ kaptak arra, hogy mi lesz a 
a sok milliós értékű kellék- és ruhatárral, így tudják támogatni az előterjesztés. A bizottsági ülésen 
erre nem kaptak pontos választ, azért szavaztak nemmel. 

Soós  Attila: Köszöni  Földesi  képviselő  úr  elismerő  szavait  a  módosítással  végzett  munkával 
kapcsolatban is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Színház teljes körű gazdasági társaságként fog a 
továbbiakban működni. 

Földesi  Norbert: Kérdésként  veti  fel,  hogy milyen pluszt  jelent  a  színház működésében,  hogy 
miután nonprofit kft. lesz az intézményi díjtételek helyett céges díjtételeket kell fizetnie: 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Válaszában  elmondja,  hogy  a  100%-ban  önkormányzati 
tulajdonban lévő cégek közti  pénzmozgás,  tehát  gyakorlatilag  az  önkormányzattól  függnek.  Az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyától függ, hogy ezeknek a cégeknek milyen a pénzügyi helyzete. 

Dr. Tompa Sándor, Fedor Vilmos képviselő megérkezik.

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

A 4. napirend tárgya: Javaslat  a  Szinva-Népkerti  Óvoda  névváltoztatására  és  az 
alapító okiratok módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

előterjesztés elfogadását.

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

A vitában hozzászóló:

Molnár  Péter:  Hozzászólásában  elmondja,  hogy az  érintettek  egyhangúlag  támogatják  a 
névváltoztatást, az óvoda vezetősége kezdeményezte a névváltoztatást, mivel évek óta jól működő 
hagyományőrző projekteket szerveznek, benne vannak az országos néphagyományőrző hálózatban 
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is. Az óvoda, most fogja ünnepelni 30. évfordulóját. Nem utolsó sorban az óvoda a Hadirokkantak 
útján található, ami távol esik a Népkerttől, ezért lehet Miskolc lakosságának megtévesztő. Az új 
név által – Eszterlánc - a szülők felé egyértelművé válik az óvoda programja.

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

A 6. napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés” 
című  projekt  pályázatának  kidolgozására,  valamint  a 
projekt  előkészítésére  vonatkozóan  szerződéskötés  a 
Miskolci Városfejlesztési Kft-vel

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

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

A vitában hozzászólók:

- Dr. Tompa Sándor képviselő úr írásban kérte a 6. napirendi pontnál szó szerinti jegyzőkönyvezést  
saját felszólalásairól. -

Dr. Tompa Sándor: „Köszönöm a szót Polgármester Úr. Lehet, hogy technikailag nem sikerült jól 
bejelentkeznem, frakció szónokként szólnék, nem látom a.... Köszönöm szépen. Ennek a napirendi 
pontnak  a  kapcsán  elég  nehéz  a  helyzetünk,  hiszen  mi  magunk  is  úgy gondoljuk,  hogy azt  a 
területet,  azt  a  térséget  fejleszteni  szükséges  és  mint  ahogy az  az  előterjesztésben  is  helyesen 
szerepel  a  korábbi  nagyobb  kiemelt  projekt  részét  képezte.  Azonban  abban  a  kérdésben  nem 
jutottunk igazán előre, hiszen a tulajdonviszonyok sem voltak akkor még rendezettek, azonban a 
tervező által  megálmodott  épület  rekonstrukció  bővítés  fenntarthatósága  is  vitákat  generált,  így 
aztán részben az a kényszer, hogy mennyi lehet a kiemelt projektnek az elkölthető összege kimaradt 
és Önök gondolhatták tovább. Ezzel együtt áttanulmányozva az anyagot és tisztában vagyunk azzal, 
hogy ez tulajdonképpen egy megbízás a Városfejlesztési kft. számára, hogy kezdje el az előkészítést 
és  nyújtsa  be  a  pályázatot  a  megjelent  felhívásnak  megfelelően.  Azonban  áttanulmányozva  a 
pályázati felhívást azt gondolom és azt gondoljuk, hogy más koncepciót kell vagy kellene, vagy 
más koncepció mentén kellene a pályázatot elkészíteni mint ami azokból a színes ábrákból kiderül, 
illetve abból a pénzügyi mellékletből, amit voltak szívesek megküldeni, kikövetkeztethető. Azaz azt 
gondoljuk, hogy nincs végiggondolva egyenlőre, hogy hogyan illeszkedik ez a pályázat, illetve a 
megvalósítandó  fejlesztés  a  város  turisztikai  kínálatához.  Milyen  logisztikai  –  nagy  szavakat 
mondok – intermodális szerepe lehet a turizmusban ennek a csomópontnak a bükk keleti kapujának. 
És hát kissé értetlenül állunk az asztrológiai jegyek megjelenése előtt is,  s nem látjuk mögötte a 
tartalmat.  Remélem  a  vita  során  majd  ez  kifejtésre  kerül,  hogy  pontosan  mi  ez  az  utasítás  a 
tervezéshez  a  pályázat  előkészítéshez.  Ebben  a  formában  bizony  mi  úgy  látjuk,  mint  ahogy 
korábban  a  FIDESZ  néhány  korábbi  fejlesztés  kapcsán  már  fogalmazott,  hogy  ez  egy 
látványberuházás  és  a  fenntarthatóságról  nem sokat  szóltak,  vagy nem sokat  beszélhettek  mert 
hiszen  500  millió  az  500  millió.  Létrejönnek  igen  nagy  új  felületek,  amelyeket  majd  később 
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üzemeltetni kellene. Itt tehát mi azt látjuk, hogy az 500 millió forint elköltése szinte egyetlen új 
munkahely létrehozása nélkül bizony nagyon komoly pazarlás ebben a pénzszegény időben. Fontos 
lehet a város számára egy ilyen beruházás, de mint ahogy Önök mondták és mi is egyetértünk ezzel 
az új munkahelyek teremtésével sokkal előrébb haladnánk és itt 500 millió forintról van szó, egy fél  
milliárd forint elköltéséről. Ebben a formában tehát, ezzel a tartalommal nem tudjuk támogatni és 
látni  szeretnénk egy kidolgozottabb verziót,  ami  hát  a  mellé  tett  excell  tábla  alapján  is  ne  azt  
tükrözze, hogy egyfajta pénzlenyúlás előkészítése folyik, hanem azt tükrözze, hogy itt egy valós 
turisztikai funkcionális elem jön létre, az ami miatt annak idején is oda megálmodták. Tehát egy 
kapu, a bükk keleti kapuja, egy turisztikai csomópont, egy elosztó központ, amihez ...amihez, vagy 
amire  azt  gondolom lehet  igény Miskolc  turisztikai  hálózatában,  kínálatában és  ehhez  érdemes 
volna olyan dolgokat is végiggondolni nemcsak azt a néhány ábrát megtekinteni, amit láthattunk, 
hanem például érdemes volna számba venni, hogy a környéken egy védett növény társulás található, 
sporttelep,  focipálya,  íjász  klub  működik,  cserkész  tábor  működik  a  patak  másik  oldalán.  És 
érdemes volna végignézni, hogy a különböző közművezetékek, elsősorban a vízvezeték, illetve a 
vízbázis hidrogeológiai védőidoma mennyire teszi lehetővé ennek a területnek a hasznosítását. Azt 
gondolom, hogy a parkolás, a parkoló lehetőségének a kibővítése, tehát, hogy arra használják amire 
jelenleg is használják,  csak kulturáltabban, hogy leteszik az emberek az autójukat akár városon 
kívül  érkeznek  akár  a  városból  és  elindulnak  a  bükkbe.  Ehhez  kell  kapcsolódási  pontot 
véleményünk  szerint  vagy  infrastrukturális  feltételeket  biztosítani  és  hát  ehhez  bizony  a 
tulajdonviszonyokat egy picit tágabb értelemben meg kell nézni, a parkoló a volt illetve leendő 1-es 
busz  végállomásának  a  tulajdonviszonyait  is  érdemes  rendezni.  Folytatom  majd  mert  lesz 
lehetőségem képviselőként még hozzászólni. Köszönöm szépen, összességében tehát azt szeretném 
mondani, hogy ebben a formában nem tudjuk támogatni.”

Katona Ferenc: Elmondja, hogy ez az előterjesztés is azt bizonyítja, hogy a városvezetés azonnal 
cselekszik a pályázati kiírások hatására. Forráshiány miatt kimaradt Diósgyőr-Lillafüred Kulturális 
és Ökoturisztikai fejlesztéséből, nevezetesen a Herman Ottó Emlékpark felújítása és hasznosítása. 
Egy új pályázati lehetőség szerint 100%-os támogatással megvalósítható. Az elmúlt Közgyűlésen 
elfogadták azt a javaslatot, hogy az emlékparkot önkormányzati  tulajdonba kérik az államtól.  A 
tárgyalások  egyenlőre  biztatóak.  Jelenleg  egy 500  milliós  pályázati  lehetőséget  támogathatnak, 
melynek a város csak győztese lehet, ami többek között azért is jó Miskolc számára, mert rendezett  
lenne az évek óta gazdátlannak tűnő terület. Komplex turisztikai szolgáltatás lehetősége nyílna meg 
a Vadaspark, a Szeleta Kultúra és a kerékpáros turizmus összekapcsolásával. Kéri a képviselőktől, 
hogy támogassák az előterjesztés elfogadását.

Fedor Vilmos: Csatlakozik Tompa képviselő úr hozzászólásához,  miszerint frakciója nem tudja 
támogatni az előterjesztést azért, mert nem értik ezt a beruházást. Katona képviselő úr hozzászólását 
szeretné pontosítani annyiban, hogy a város már évekkel ezelőtt elindított egy folyamatot, hogy 
visszakérje azt a területet, és bízik benne, hogy a Bükki Nemzeti Park vissza is adja. Ez a '80-as 
években  jött  létre  azzal  a  szándékkal,  hogy megnyissa  a  Bükköt,  láthatóvá  tegyék  a  látogatók 
számára, ez az ötlet nagyon jó volt, és kár lenne kiírtani a fákat, a bemutató parkot megszüntetni. 
Kéri, hogy nézzék meg azt, hogy az előző városvezetés milyen tervet készített erre, ami csak 95 
millióba  került  volna,  szembe  a  mostani  500  millióval.  Számára  mindig  az  volt  és  lesz  a 
legfontosabb,  hogy  ha  egy  család  elmegy  biciklit  kölcsönözni,  megismerkedhessenek  a  város 
hihetetlen adottságaival.

Dr.  Tompa  Sándor:  „Köszönöm  a  szót  Polgármester  Úr,  folytatnám,  ahol  abbahagytam. 
Nevezetesen megvizsgálták-e a döntéshozók azt,  hogy vajon mennyien váltanak jegyet a Felső-
Hámorban található Központi Kohászati Múzeumba? Hány látogatója van egyáltalán Miskolcon a 
múzeumoknak? Ez a kiállítótér, ami létrejön – ahogy képviselő társam is említette – és egy 500 
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millió forintos, egy félmilliárdos költséget áldozunk európai uniós és magyar pénzekből bele, vajon 
mennyire lesz fenntartható. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy ennek egy kapunak kell lenni, 
ahová a turisták – elsősorban azok a turisták, akik nem Miskolcról, mert hát az az igazi turista és az 
fog pénzt költeni – megérkezik. Van számára nyilvános WC , van számára pihenőhely és ahogy már 
itt  szó volt  róla  kerékpárt  tud kölcsönözni.  Esetleg elérheti  a  kisvasutat.  Nem messze  van oda 
egyébként  egy megállója,  például  ezt  a  kapcsolatot  ki  lehetne  ennek  a  projektnek a  keretében 
építeni.  Meg lehet  szervezni,  hogy elmenjen a  Vadasparkba,  nagyon nagy erőkkel  fejlesztjük a 
Vadasparkot,  tehát ez egy nagyon jó középpont lenne akár alkalmi buszjáratokkal is  be lehetne 
kapcsolni és azt gondolom, hogy a már korábban is általam említett kapcsolódásokat is érdemes 
volna végiggondolni, azaz egy fajta turista találkozóhely, elosztó központ legyen. Tudom én, hogy 
Önök a TDM-et a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet ilyen bolsevista trükknek gondolják, de 
hát valahogy ennek a keretében kellene végig gondolni, hogy hogyan lehet a bükk keleti kapujába 
életet  vinni és nem feltétlenül kiállító terekkel, mert még egyszer mondom, tessenek megnézni, 
hamarosan a mi tulajdonunkban, vagy a mi kezelésünkbe kerülnek a városban található múzeumok. 
Tessenek megnézni, hogy milyen a múzeumok iránti érdeklődés. Oda a bükkbe a természet miatt, a 
friss levegő miatt, a szabad tér miatt mennek az emberek és így is, ilyen feltételek között is szinte 
minden hét végén tele van a parkoló, ahhoz olyan feltételeket kellene teremteni és erre lehetőséget 
ad a pályázat, hiszen ha végig tetszenek olvasni, mindazok melyekről én beszéltem, mindazok a 
feltételek biztosításához a pályázati ablakban megvannak a lehetőségek és pályázható. A koncepciót 
magát,  mely megjelent,  főleg a színes ábrákban utasítjuk el  és azt mondjuk, hogy adjanak arra 
alkalmat,  hogy  elmondhassuk  az  előkészítés  fázisában  is  a  véleményünket  és  együtt,  a  város 
érdekébe együtt formálhassuk ezt a benyújtandó pályázatot. Köszönöm szépen.”

Soós Attila: Az MSZP részéről ami elhangzott eddig, az riogatás volt. Furcsállja, hogy az ellenzéki 
képviselők kritizálásai koncepciótlanok, parttalanok. Egy állításukkal ért egyet, miszerint nem értik 
az előterjesztést.
A város és a Városfejlesztési Kft. lerakott az asztalra egy értékteremtő beruházást, és nincs benne az 
anyagban egzakt módon, hogy ne teremtene munkahelyeket.

Molnár  Péter: Minden  miskolci,  amikor  kilátogat  a  Bükkbe  elborzadva  tapasztalhatja,  hogy 
mennyire  az  enyészeté  lett  a  Herman  Ottó  Emlékpark.  Biztos  benne,  hogy  egyetértenek 
mindnyájan abban, hogy ezzel a területtel valamit kezdeni kell.
Köszöni  az  anyag  készítőinek  a  munkáját,  és  elmondja,  hogy  frakciójuk  támogatni  fogja  az 
előterjesztést.
Nagyon jónak találja,  hogy egy őstörténeti  látogatóközpont  kerülne  kialakításra,  amit  az  anyag 
kiválóan ismertet. Meglátása szerint ez egy nagyon jó, még kiaknázatlan lehetőség lenne a város 
számára, hogy az értékeket, a miskolci- és Miskolc környéki múltat, életet bemutassák.

Dr. Kiss János: Az MSZP-s képviselők beszédéből kettősséget érez: ha van a városban beruházás 
az, ha nincs, akkor az a baj. Az 500 millió forintos beruházással kapcsolatban megjegyzi, hogy 
ebből nulla forint az önerő. Nem érti, hogy lehet olyat kijelenteni, hogy nincs munkahelyteremtés, 
hiszen dolgozók kellenek a felépítéshez, üzemeltetéshez, idegenvezetéshez is.
Fenntartás költség nélkül nincs beruházás, mert azt fenn kell tartani, költeni kell rá, de tény, hogy 
nem  mindegy  mennyit.  Ennek  a  beruházásnak  a  jövőbeni  fenntartási  költsége  össze  sem 
hasonlítható például a Science Múzeuméval – annak jóval költségesebb a fenntartása.

Dr. Kovács László: Úgy gondolja, hogy ami évtizedekig Miskolcon nagy problémát jelentett a két 
nagy turisztikai központ közül – Lillafüred és Tapolca – a Lillafüredi rész sokat veszített a fényéből. 
Több előterjesztés foglalkozik az elmúlt időben ezen területek fejlesztésével, mely bizakodásra ad 
okot.  A  megváltozott  turisztikai  igények  kielégítése  vonatkozásában  látszik,  hogy  az  eddigi 
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hagyományos  turisztikai  látványosságok –  amikkel  a  korábbi  időszakban meg lehetett  tölteni  a 
területeket – nem működnek. Az anyag tartalmaz egy olyan kalandpark jellegű rész megvalósulását 
is amiről szeretne több információt kapni.

Földesi Norbert: Kovács képviselő úrnak elmondja, hogy az előző Közgyűlésen nem fogadták el a 
strandfürdő fejlesztéséről szóló pályázatot, ugyanis a pályázat nem szól strandfürdő fejlesztésről.
Kiss Jánosnak címzi mondandóját, hogy egyet értenek azzal, hogy ez egy pályázat, amin el kellett  
indulni, ehhez a szükséges összeget le kell hívni. Egyetértenének akkor, ha látnák azt az aktivitást, 
ami a főtér tervezésnél, a gondoljuk együtt és hangzatos szlogeneknél megtörtént, hogy fontos az 
emberek véleménye.  Nem tudja,  hogy ez  kiknek a  véleménye  alapján  készült,  mert  ha  megint 
bevontak civileket ebbe a programba, akkor valószínűleg ellenzékként rosszul gondolják, vagy más 
az elképzelésük a turisztikáról. 
A munkahelyteremtéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a városvezetés bejelent egy beruházást – a 
vízműves  kereszteződés  bővítésére  gondol  -,  melyet  miskolciak  csinálnak,  de  teszik  ezt  egy 
gyöngyösi cég kamionjai előtt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy képviselő úr nézzen utána, hogy ezeknek a cégeknek hol 
vannak a telephelyei, akik ott munkát végeznek.

Dr. Tompa Sándor: „Köszönöm szépen a  szót  Polgármester  Úr.  Örülök neki,  hogy ilyen  vita 
alakult  ki  egyébként  egy nagy jelentőségű fejlesztés  kapcsán.  500 millió  forintról,  fél  milliárd 
forintról van szó és mint ahogy Kovács képviselő úr is vagy Molnár képviselő úr is, de Katona 
képviselő  úr  is  egyetértünk:  ezt  a  területet  rendezni  kell.  Az  előző  városvezetésnek, 
városvezetéseknek is  voltak erre  kezdeményezései.  Soós Attila  képviselő úrnak mondom, hogy 
nézzen  utána  a  közgyűlési  határozatok  között  a  terület  átvételéről  szóló  döntést  az  előző 
városvezetés  idején  meghozta  a  közgyűlés.  Hát  bizony  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  malmai  elég 
nehezen őrölnek és elég nehezen lehet velük zöld ágra vergődni.  Azt szeretném tehát mondani, 
hogy abban nincs vita, hogy ki kell használni ezt a lehetőséget. Azt mondtam, hogy ez az ablak, ez a 
pályázat, ettől bővebb lehetőséget és talán a funkciót is pontosabban meghatároznánk akkor azt is 
meg lehetne valósítani. Mi azzal nem értünk egyet, hogy ezt az 500 millió forintot elköltjük, ebből 
320 millióból új épületet építünk, aminek a fenntarthatóságával, nem azzal van gondunk, hogy majd 
amikor  építik  akkor  dolgoznak,  hanem hogy hogyan fog ez működni?  Lesz-e annyi  látogatója, 
bevétele, hogy érdemes lesz-e ott fűteni, vagy pedig csak szakasosan működtetik, ez a gondunk és 
tulajdonképpen szeretnénk választ kapni, mert nem a Taba Benő munkáját, vagy a Ringer Árpád 
tevékenységét  kérdőjelezzük  meg.  Szeretnénk  néhány  kérdésre  választ  kapni.  Mit  keresnek  a 
sámánisztikus jelek az első ábrán? Ténylegesen – az előterjesztők, kidolgozók itt vannak – hány új 
munkahely  jön  létre  a  fenntartás  idején,  nem  az  építkezés  során.  És  szeretnénk  még  egyszer 
elmondani,  hogy  szívesen  részt  veszünk  az  előkészítésben,  elmondjuk  a  véleményünket.  Erre 
kérünk lehetőséget. Köszönöm szépen.”

Fedor  Vilmos: Egyetért  Kovács  képviselő  úrral  abban,  hogy  van  egy  bebukott  kalandpark 
Tapolcán, ami 1 éve zárva van, akkor miért kell oda még egyet építtetni. 
A kettős beszédet illetően megjegyzi, hogy korábban a Science Múzeumot egyhangúlag szavazta 
meg a Közgyűlés. Azóta több nyilatkozatában is a Polgármester úr kiemelte ennek a jelentőségét. 
Megjegyzi, hogyha máshol a világban, országban megoldható ennek a fenntartása, nem érti, hogy 
akkor Miskolcon miért ne lehetne.
Minden olyan előterjesztést, ami arra irányul, hogy Miskolcot tegye vonzóbbá támogatni fogja a 
frakciójuk, de egyetért Kovács képviselő úrral abban, nem derül ki, hogy mit akarnak valójában.
A munkahelyteremtés témájához hozzáfűzi, hogy nem az építtető fog munkát teremteni, mert az a 
saját embereivel fog dolgoztatni. A kérdés az, hogy mennyi új munkahely fog keletkezni. Utána 
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néztek, és kettő álláshelyet fog.

Dr.  Nánási-Kocsis  Norbert: Mihelyt  beruházásról  vagy  munkahelyteremtésről  van  szó  a 
szocialisták mindig megjegyzik, hogy ők már arról tárgyaltak, voltak ilyen gondolataik nekik is, 
megjegyzi, hogy ezek sohasem fejeződtek be. Az MSZP-s képviselők magukénak vallják – többek 
között a meglévő Bosch beruházást.
Elmondja, hogy ennél a fejlesztésnél, és az Újgyőri főteres beruházásnál is a lakosság véleménye ki 
lett kérve. 

Dr. Mokrai Mihály: Ez a gazdaságtörténeti hamisítás – amit a kormánypárti képviselők tesznek - 
már  olyan  szintre  jutott,  ami  elképesztő.  Kéri  nézzenek  utána,  mert  ha  az  internetes  keresőbe 
beírják, hogy Bosch III. ütem, akkor Káli Sándor és Czomba államtitkár urakról készült képeket fog 
találni a rendszer az alapkő letételénél. Tehát szerinte nem a jelenlegi városvezetés sikere ez. Kéri, 
hogy pontosítsák az információkat.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri képviselő urat, hogy a témával kapcsolatban beszéljen.
Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.

Néhány mondatban  összefoglalja  a  vitán  elhangzottakat.  Úgy gondolja,  hogy ez  a  fejlesztés  a 
miskolciak érdekeit szolgálja. A Science projekttel párhuzamot vonnak – ami Miskolcnak több 100 
millió forintjába került – kérdezi, hogy mennyire szolgálja a lakók érdekeit.  Az egyik ellenzéki 
képviselő azt mondja, hogy nem szolgálja, a másik, hogy igen, szolgálja a miskolciak érdekeit, ezért 
kéri, hogy egyeztessék a véleményeiket.
A TDM  szétverését  illetően  vállalja,  hogy  valóban  a  korábbi  városvezetés  által  létrehozottat 
szétverték. Véleménye szerint az lett volna a legfontosabb, hogy Miskolcra vonza Európából, és a 
világ minden tájáról a turistákat.

A szakmai  kérdésekkel  kapcsolatban Lengyel  Katalin  –  Városfejlesztési  Kft.  ügyvezetője  -  fog 
válaszolni.

Lengyel  Katalin: A  Herman  Ottó  Emlékmúzeum  egyrészt  egy  őstörténeti  bemutatóhely  lesz, 
másrészt a Bükk kapujaként egy turisztikai központ – amit az előterjesztés is tartalmaz. A kerékpár 
út Lillafüredig tartó meghosszabbítására már tervek vannak, lesz egy kerékpáros pihenő park is a 
pihenő  helyen.  Szorosan  együttműködnek  a  Szeleta  Kultúráért  Alapítvánnyal  –  ők  adták  az 
őstörténeti bemutatásnak az ötletét.
Ez  az  előterjesztés  arról  szól,  hogy  előkészítsenek  egy  pályázatot,  tehát  a  megvalósíthatósági 
tanulmánynak  a  része  a  fenntarthatósági  vizsgálat  és  az  összes  pénzügyi  táblázat  kitöltése,  így 
pontos számokat majd csak később tudnak mondani. Természetesen amikor beadják a pályázatot, 
azt ismételten a Közgyűlés elé fogják hozni. 
Ezeknek  a  pályázatoknak  a  munkahelyteremtés  kötelező  eleme,  és  az  a  bizonyos  két  fő  nem 
szerepel  az előterjesztésben.  Valószínűleg  ezt  a  pályázati  kiírásból  olvashatták  ki  a  képviselők, 
hogy minimum két főre vonatkozóan kötelező munkahelyet kell teremteni, de egy ilyen központot 
nem  lehet  ennyi  dolgozóval  üzemeltetni.  Előzetesen  minimum  8-10  fős  munkahelyteremtéssel 
számolnak.
A lakosság tájékoztatását június elejére tervezik, mert csak úgy tudnak bemutatni valamit, ha már 
van  valami  elkészült  terv.  Az  engedélyes  terv  közbeszerzése  folyamatban  van,  mert  ahhoz 
augusztus végéig szükség van, amikor beadják a pályázatot. A prezentált  képek nincsenek kőbe 
vésve, még van lehetőség egyeztetésre, változtatásra. Úgy véli, hogy az alapkoncepció az nagyon 
jó, abban szerinte nincs szükség a változtatásra, de mindenféle variációra, tartalombetételre még 
van lehetőség.
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A sámánjelekkel kapcsolatos kérdéseket nem tudja értelmezni, kéri, hogy ezt beszéljék meg külön.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Javasolja Tompa képviselő úrnak, hogy fejtse ki részletesen, hogy 
melyek azok a sámánjelek, mi a szimbolikájuk, mit fejeznek ki, mert szerinte ezt komlexen kellene 
értelmezni. Nem érti pontosan, hogy mire gondol képviselő úr.
Megadja  a  szót  Czinkné  Sztán  Anikónak,  hogy  a  Tapolcával  kapcsolatos  kiegészítéseket 
megtehesse.

Czinkné  Sztán  Anikó: Úgy  értelmezte  a  felszólalásokból,  hogy  a  szocialista  képviselők  nem 
ismerték  meg  az  anyagot,  vagy nem értik,  hogy miről  van  szó.  Arra  szeretné  emlékeztetni  az 
MSZP-s  képviselőket,  hogy  2005-ben  az  RPE  nevű  céggel  készítettek  egy  megvalósíthatósági 
tanulmányt  több  millió  forintért.  Elmondja,  hogy  figyelembe  vették  a  tanulmányban  leírtakat, 
összefogtak  a  civilekkel  is  annak érdekében,  hogy ez  a  projekt  minél  szélesebb  körű  és  minél 
átfogóbb legyen.
A sámánista jelekre vonatkozóan megjegyzi, hogy ez egy őstörténeti központ, ezért az őselemekre 
való  hivatkozás  egyértelmű,  szeretnék  ezt  bemutatni  a  látogatók  számára,  mint  ahogy  az  ősi 
hiedelemvilágot is.
Gábori Miklós nevéhez fűződik, Magyarország történetéről szóló tíz kötetes mű, melyben egyetlen 
nemzetközi, őstörténeti viszonylatban is említésre méltó lelőhelyként emlegeti a Szeleta Barlangot. 
Erre építve szeretnék ezt az őstörténeti központot felépíteni, és Ringer Árpád neve meglátása szerint 
garanciát jelent arra, hogy ne csupán egy unalmas múzeum legyen, hanem egy érdekes őstörténeti 
bemutató központ.
Végül elmondja, hogy a Kalandtúra Park 8 éve működik, tehát jelenleg is nyitva tart, nincs bezárva.

A 7. napirend tárgya: Javaslat a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottságba új 
bizottsági tag megválasztására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az anyaghoz módosító indítvány nem került benyújtásra.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

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

• Városgazdálkodási-  és  üzemeltetési  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 hozzászóló:

Soós Attila: A bizottság elnökeként nagy szeretettel  és tisztelettel  üdvözli  Takács Gábor urat  a 
bizottságban. Biztos abban, hogy a tudása, elkötelezettsége és tapasztalata tovább fogja erősíteni a 
bizottság szakmai munkáját. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
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A 8. napirend tárgya: Beszámoló a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

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

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

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

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

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

A vitában hozzászólók:

Jakab  Péter:  Hozzászólásában  elmondja,  hogy  részletes  a  beszámoló,  elismerésre  méltók. 
Életszerűek  a  megállapítások,  de  baklövések  is  vannak  benne.  A bölcsődei  étkeztetésre  utal. 
Megdöbbent azon, hogy tavaly kényszerhelyzetben olcsóbb és egészségtelenebb ételekből állították 
össze az étrendet. Ezzel szemben a börtönökben több menüből válogathatnak a rabok.
A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma nőtt, ki lehet mondani, hogy 
cseperedik egy generáció,  aki  nem ismer sem törvényt  sem embert,  erre  a  problémára nem lát 
megoldást  az  előterjesztésben.  Véleménye  szerint  ezt  a  tendenciát  nem  tudja  megállítani  a 
városvezetés. A JOBBIK mindenképpen megvonná a családi juttatásokat ha nem járnak iskolába, és 
nem eseti gondnokot rendelne ki. Ezt nem büntetésként értékelik, hanem jutalomként, mely arra 
ösztönzi őket, hogy továbbra se járjanak iskolába.
Növekvő tendencia az is, hogy egyre többen kérik a magántanulói státuszt, innen kezdve a gyermek 
nem az iskola által képviselt értékekből, tudásból akar majd megélni, hanem a minél több gyermek 
vállalásából.  Ezzel  a  jelenséggel  is  kezdeni  kell  valamit,  mert  a  gyermekvállalás  már  nem cél, 
hanem eszköz is.

Fodor  Zoltán: Az  anyag  valóban  részletesen  beszámol  az  önkormányzat  gyermekjóléti-  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról.  Egy  szegmenset  szeretne  kiemelni,  a  gyámügyes 
dolgokat.  A gyámügy  az,  ahol  az  önkéntesség  mellett  adott  esetben  gondoskodnak  azokról  a 
gyerekekről, ahol a családoknál nem biztosított a gyerekek gondtalan felnevelése, ahol problémák 
vannak a szülőkkel. Miskolcon ezeket a gyermekeket a Gyermekvárosban helyezik el, 3-tól 16 éves 
korig.  Vannak  olyan  családok,  ahol  a  három  éves  gyereknek  van  testvére,  és  együtt  vannak 
elhelyezve  az  intézményben.  16  éves  koruk után  az  utógondozóba  kerülnek,  ami  az  épületben 
található, és 18 éves koruk után is itt maradhatnak. A gondozók megpróbálják őket segíteni abban, 
hogy beilleszkedjenek a társadalomba, tovább tanulnak, dolgoznak. A felnőtt korúakat át akarják 
vinni a 3-16 éves csoportba, megszüntetve az utógondozást. Szerinte ezt át kellene gondolni, mert 
nem biztos, hogy jót tesz neki, hogy egy felnőtt korú gyerek az egészen kicsikkel legyen együtt.

Pakusza Zoltán: Idéz az előterjesztés szövegéből az eseti gondokra vonatkozóan, és hozzáteszi, 
hogy  kb.  egy  évvel  ezelőtti  Közgyűlésen  jelezte,  hogy  ilyenfajta  eredménye  lesz  az  eseti 
gondnokságnak  –  a  támogatásban  részesültek  kifejezetten  örülnek,  hogy a  bevásárlás  terhét  is 
leveszik a vállukról. Említette akkor, hogy ez meg fogja terhelni a hivatalt, amiről már kiderült, 
hogy így is van. Foganatja pedig szinte semmi, mert az előterjesztés is leírja, hogy folyamatosan 
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növekszik az iskolakerülő tanulók száma, tehát nincs semmi visszatartó ereje. 
Az önkormányzat folyamatosan „önti” az integrációba a pénzt, melynek az eredménye visszájára 
fordult. Véleménye szerint radikálisan kell a kérdéshez hozzányúlni. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  központi  jogalkotás  által  létrehozott  jogszabályt  teljesíti  az 
önkormányzat, a városvezetésnek ezen nincs módja változtatni.
A vitában elhangzottakra Papp Zsolt főosztályvezető úr reagál, megadja neki a szót.

Papp Zsolt: A felszólalásban felmerült kérdésekre kíván válaszolni.
Az élelmezéssel  kapcsolatban az anyagban az szerepel,  hogy folytatódik a  bölcsődei  étkeztetés 
tekintetében az egészséges táplálkozásra való átállás. Az anyag realistán elismeri, hogy még nem 
beszélhetnek arról, hogy teljes mértékben egészséges táplálkozásnak megfelelő az ellátás.
Miskolc városa nulla forintot fordít elítéltek étkeztetésére, tehát ezzel összehasonlítani a bölcsődei 
étkeztetést igazságtalan dolog.
Az  eseti  gondnoksággal  való  felvetésre  az  a  válasza,  hogy amikor  segítenek  a  családoknak  a 
bevásárlásban és a támogatásoknak az elköltésében,  az valóban nem annak az eszköze,  hogy a 
gyermekek az iskolába járjanak. Ez egy nevelési, szocializációs folyamatnak a része, melynek a 
segítségével példát látnak ezek a családok arra, hogy a támogatást normális, felhasználható módon, 
a gyermeke érdekének megfelelően tudják elkölteni.

A 9. napirend tárgya: Tájékoztató Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi pályázati tevékenységéről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési 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.  Hozzászólásra  jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

- Dr. Tompa Sándor képviselő úr írásban kérte a 9. napirendi pontnál szó szerinti jegyzőkönyvezést  
saját felszólalásairól. -

Dr. Tompa Sándor: „Köszönöm a szót Polgármester Úr, tisztelt képviselőtársak, Miskolciak, akik 
figyelik a közgyűlés ülését. Nos a pályázati tevékenységről szóló beszámoló kapcsán mindenek 
előtt  fel  kell  idéznem a durván másfél,  két  évvel  ezelőtt  történteket.  Önök akkor a  Miskolciak 
szemébe hazudták, hogy ha egyszínű lesz a kormány és a városvezetés akkor dőlni fog ide a pénz. 
Új munkahelyeket és azok százait fogják létrehozni, jobb lesz az élet. Ezek tükrében nézzük meg 
ezt a napirendi pontot, amely a Polgármesteri Hivatal pályázati tevékenységéről szól és egy szóval 
úgy tudnánk minősíteni a tendenciát, hogy ez egy sodródó év volt, ez a 2011-es év. A városvezetés 

19



nagyívű  ígéretei  nem  köszönnek  vissza.  Mire  gondolok?  Hát  egyrészt  a  már  említett 
kampányígéretekre, a gazdasági ciklus programra, amelyben szintén ez volt a vezér motívum és hát 
ha megnézzük a 2.számú mellékletet, amely a 2011-ben benyújtott pályázatokról szól bizony elég 
vérszegényke  kis  táblázat.  Mert  hiszen  mit  ígértek?  Új  munkahelyeket,  ahogy  az  előbb  már 
felidéztem és az idejövő befektetők számára terület előkészítést, valamint azt ígérték, hogy abba 
hagyják a látványos és presztízs beruházásokat. Épp az imént beszéltünk egy ilyesmiről. Nos ami az 
új  munkahelyeket  és  az  előkészítéseket  illeti  számtalan  telephely  fejlesztési,  ipari  parki,  barna 
mezős rehabilitációs vállalkozási övezetet létrehozó támogató pályázat jelent meg az elmúlt évben. 
Nekünk – legalábbis ebből az anyagból – nem derül ki, hogy adott-e be ilyen pályázatot a város. 
Nyilván itt megjegyzem, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről van szó. De hát az Önök 
titoktartási  rendszerén  keresztül  nem látjuk,  hogy a  város  más  cégei  vagy intézményei  milyen 
pályázatokat adtak be, ez egy megjegyzésem is, megjegyzésünk is az anyaggal kapcsolatban. Tehát 
nem tudjuk, hogy az annak idején sokszor elmondott 33 befektető, amely itt várakozik Miskolc 
határában az vajon miért nem jelent már meg, miért nem készítették elő a területeket miközben erre 
pályázati  ablakok nyíltak meg az elmúlt években és sorra halljuk a híradásokat, akár csak itt a  
régiónkban  is,  hogy  új  telephelyeket,  új  ipari  parkokat  nyitottak  meg  más  városok.  És  hát 
természetesen,  bár  szorosan  nem  ide  tartozik,  de  a  munkahelyteremtéshez  igen,  hogy  az 
infrastruktúra területén a Bosch elkerülő út második ütemét sem sikerült, most már az isten tudja 
hanyadik év óta Önöknek megvalósítani, bár a finn cégnek annak idején a nagyon  szigorúan titkos 
dokumentumban  ígéretet  tettek  arra,  hogy  ez  meg  fog  valósulni,  nem  látszik  semmi  azon  a 
környéken sem. Nos a másik megjegyzésünk, hogy az ígéretük úgy szólt,  hogy abba hagyják a 
látvány és presztízs beruházásokat.  Nos hát nem látjuk, hogy hogyan történt ez,  hiszen minden 
korábbi – és ez az egyik táblázatból kiderül – a 2011-ben is folyamatban lévő fejlesztések kapcsán, 
hogy  minden  korábbi  időszakban  elkezdett  pályázatot,  projektet  folytatnak,  kisajátítják, 
dicsekednek vele. Már ma itt idézésre került akár a FŰTŐMŰ, akár a Belváros rehabilitáció, akár a 
Selyemréti  Strandfürdő,  de  hát  a  villamos  projekt  talán  ennek  a  legpregnánsabb példája,  hogy 
milyen nagy ívűen tették magukévá,  sajátították ki  ezt  az egyébként  általunk is  nagyra becsült 
fejlesztési programot. Azonban a 2.táblázatot, ha jobban szemügyre vesszük, egyetlen új munkahely 
sem jött létre a 12 befogadott pályázat évén, közel 3,4 milliárdot elnyeltek, legalábbis a táblázat 
szerint,  azonban megjegyezzük,  hogy ebből 3,1 milliárd a hulladékprojekt folytatása,  amelynél 
szerepel is a táblázatban, hogy egy 2003. illetve 2008-ban elkezdett program folytatásáról van szó. 
Összesen tehát ezt a néhány száz milliót lehet a 2011-hez jó szívvel odasorolni, de még egyszer  
mondom, nem kívánjuk minősíteni ezt a 12 programot, de hogy új munkahelyek létrehozásában 
vajmi kevés szerepük van az egyértelműen megállapítható. Éppen ezért szerettük volna azt is látni 
ebben a beszámolóban, hogy hol van az új Főtér pályázat, hol van a Tapolca pályázat, hol van az 
energetikai pályázat? Ezekre tavaly nem nyílt ablak, mint ahogy szokták volt válaszolni. Köszönöm 
szépen.” 

Fodor Zoltán: Miskolc város egy völgyben fekszik, amely mintegy 18 km hosszú. Miskolcot körül 
öleli az Avas, a Bükk-hegység, és a Bodó-sori dombság. A vízgyűjtő területe mintegy 290 km2. A 
Bükk mészkőhegységnek viszont az a tulajdonsága, hogy hamar átengedi a lehullott csapadékot, így 
a talajba beszivárgó víz magával tudja hozni a felszíni szennyeződéseket, amely képes megfertőzni 
adott  esetben azt  a vízbázist,  amiből  Miskolc város vízellátása történik.  A tapolcai  karsztvíz  az 
országban egyedülálló, jó minőségű vizét kiemelten védeni kell, de ugyanaz a helyzet a többi forrás 
vízzel is. 
2006-tól 2010-ig megtörténtek a különböző felmérések, a tervek egyeztetése és elkészítése, az ún. 
KEOP-os  pályázat  keretén  belül  2011-ben  megkötésre  került  a  támogatási  szerződés.  Ennek  a 
beruházásnak az a lényege, hogy a tapolcai kútból kiemelt vizet keresztül viszik egy úgynevezett  
ultraszűrőn,  ami  a  vízben  lévő  baktériumokat  és  más  szennyeződéseket  kiszűri  a  vízből.  Ez  a 
módszer  ma  a  világ  egyik  legkorszerűbb  technológiája,  ami  hamarosan  2013.  december  31-re 
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átadásra is kerül. A már korábban említett 290 km2-es védterületen 20 db észlelőkút lett felállítva, 
ezek közül vannak olyanok, amelyeknek az a feladatuk, hogy a bennük lévő szonda, magyarul 
érzékelő, azonnal jelezzen a MIVIZ Kft-nek, ha rendellenesség történik az adott ponton. 
Sajnos vannak még szennyező területek, amelyeknek a felszámolása elengedhetetlenül szükséges 
lenne,  de erre  az Unió nem ad pénzt,  mivel ezek külterületen vannak.  Itt  az  önkormányzatnak, 
illetve  az  államnak  lenne  fontos  feladata,  de  ismerve  a  pénzügyi  helyzetet,  nem  remél  gyors 
megoldási lehetőséget. Miskolc város vezetékes ivóvízzel való ellátása ma mintegy 98-99 %-os, 
ami magyarországi, európai, világviszonylatban is igen jónak mondható.
Azért kell a meglévő vizekre nagyon vigyázni, mert a rendszerbe bejutó szennyeződés szélsőséges 
körülmények között akár órákon belül is elérheti a vízbázist, és a vízkivétel biztonsága érdekében 
csak megfelelő védelemmel lehet védekezni. 
A jövő útja az, hogy Magyarország határokon átívelően fogja ellátni Európát vízzel, ami többet fog 
érni, mint az olaj vagy az arany.

Takács Gábor: Az Uniós fejlesztési ciklusból már csak 1,5 év van hátra, 5000 milliárd forint vár 
arra,  hogy a  magyar  projektek  ezt  az  összeget  lehívják.  Az előterjesztésben kapott  tájékoztatás 
alapján több, mint 2,5 milliárd forintot nyert el Miskolc, és ezek a megvalósulásra kerülő projektek 
a város gazdasági fejlődését biztosítják. Véleménye szerint a projektekkel foglalkozó munkatársak 
jó munkát végeztek, javasolja, hogy az általuk megfogalmazott javaslatokat fogadják meg.
Tompa képviselő úr figyelmébe szeretné ajánlani, hogy a 2002-2010 közötti ciklusban, amikor a 
gazdasági helyzet sokkal jobb volt a mostaninál, illetve a kormányzati háttér is biztosított volt a 
városvezetés  számára,  akkor  nem  sikerült  olyan  gazdasági  pályára  állítani  Miskolcot,  amely 
kivezetett volna abból a helyzetből, amibe most került. Ehelyett egy olyan gödörbe sikerült juttatni 
a várost, amiből most küzd, hogy kijusson.

Fodor Zoltán:  Az előbbi felszólalásának gondolatmenetét folytatja, a szennyvíztisztítás harmadik 
fokozatának kiépítésével. Régen kezeletlenül folyt be a szennyvíz a Sajóba, míg 1978-ben megépült 
az I. ütem, mely keretében egy mechanikai szűrést hajtottak végre a bejövő vizeken. 
1994-ben  megépült  a  II.  ütem,  amelynek  lényege,  hogy  a  vizet  beengedték  egy  tartályba,  és 
baktériumokkal kezelték, amik megették a szerves anyagokat, ezeket leszűrve engedték tovább a 
tisztított vizet a Sajóba.
A Sajóba beengedett víz jelenleg nitrogént és foszfort tartalmaz, ami kiváló tápanyag a vízben lévő 
növényeknek. Köztudott dolog, hogy a nitrogénnel és foszforral elegyedett víz, mint táptalaj, arra 
készteti a folyóban  lévő növényzetet, hogy növekedésnek induljon. Ha megnő a növényzet, ez a víz 
elalgásodásához vezet,  a növényzet elrohad, és képes megölni a folyót,  előbb-utóbb egy bűzös, 
rothadó mocsárrá változik, nem beszélve arról, hogy fejlődése során oxigénre is szüksége van, amit 
kiszed a vízből, így az állatvilágot is kipusztulásra ítéli. 
Nagyon fontos, hogy olyan vizet juttassunk vissza a kezelés után a Sajóba, hogy annak természetes 
állapotát  ne  változtassuk  meg.  A  folyó  a  természetes  szűrőhatása  révén  képes  legyen  az 
öntisztulásra.
Kormányok jönnek-mennek, polgármesterek, városvezetők, képviselők szintén. Függetlenül attól, 
hogy egy beruházást ki indít el, vagy ki fejez be, a lényeg az, hogy az ivóvíz védelmét mindenki 
szem előtt tartsa. 
Ezeket  a  beruházásokat  a  Káli  Sándor  vezette  városvezetés  indította  el.  Miután  a  befejezések 
határideje 2014, így az új városvezetés ciklusában történik az átadás. 
Fontosnak  tartja,  hogy  Miskolc  város  ivóvíz  védelmében  a  város  vezetői  újabb  és  újabb 
pályázatokat adjanak be, amihez az MSZP frakció minden támogatást megad. 
A MIVÍZ Kft. mindenkori vezetése és teljes személyi  állománya fontosnak tartja az egészséges 
ivóvíz biztosítását a lakosság számára, és ezért mindent megtesz. 
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Soós Attila: Érdekes volt  hallgatni,  hogy mi nincs benne a beszámolóban. Úgy gondolja, hogy 
mutatja  a  városvezető  koalíció  erejét,  hogy  az  új  pályázatok  zöme  100%-os  támogatottságú, 
valamint a pályázati önerőt a költségvetésben többszörösére emelték.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a jelenlévőket, hogy a felszólalót tiszteljék meg azzal, 
hogy odafigyelnek rá.

Soós  Attila: A beszámoló  jól  mutatja  azt  az  elkötelezettséget  és  értékteremtést,  amit  szerinte 
korábban nem tapasztalhattak, és mutatja az is, hogy lehetőség szerint a legköltséghatékonyabban 
próbálnak 100%-os támogatottságú projekteket beépíteni a város mindennapi életébe. Sajnálatos, 
hogy meg kell említenie, hogy alapszolgáltatások kielégítéséről van szó, és véleménye szerint az 
eddigi városvezetés nem érezte szükségét annak, hogy a lét-és egzisztenciális biztonságát növelje a 
városlakóknak. 

Fedor Vilmos: Soós képviselő úr hozzászólására reagál. Egy történelme van Miskolcnak, amit nem 
kellene kétnaponta átírni. Azzal az állítással, hogy a korábbi városvezetésnek nem volt fontos a lét- 
és  közbiztonság  Miskolcon  nem  ért  egyet.  Olyan  értékeket  építettek  –  Művészetek  Háza, 
Szerelmesek  hídja,  stb.  -,  melyeknél  nem az  a  fontos,  hogy kik  hozták  létre,  hanem,  hogy  a 
miskolciaknak van olyan, amit meg tudnak mutatni az ide érkezőknek.

Kérdéseik pedig vannak: hol van az IVS II.-nek a folytatása, amit megnyertek, miért nem adja a 
kormány a pénzt? 

Bazin  Géza: A Diósgyőr-Lillafüred  komplex  felújításáról  szeretne  szólni,  amivel  kapcsolatban 
szintén nem tudják, hogy mi a helyzet. Ebben az esetben 2 milliárd forint vissza nem térítendő, és 
500 millió önrész kell hozzá, hogy ez a támogatás megvalósuljon. Az a kérdése, hogy a támogatási 
szerződés  rendben  van-e,  aláírásra  került-e,  a  projekt  fog-e  folytatódni,  mert  2013.  július  31. 
napjával be kell fejezni ezt. Tavaly ősszel az ásatások befejeződtek, de erről megint nem kaptak 
semmilyen hírt, hogy ez miként történt.
Kérdezte már korábban is Polgármester úrtól, hogy mutassa meg neki a „zöld füzetből” azt a tételt, 
ami már az ő idejében kezdődött.

Dr.  Tompa  Sándor:  „Tisztelt  képviselőtársaim,  szeretném,  hogy  ha  megjegyeznék  2004-től, 
amikor  az  EU  előcsatlakozási  időszak  elkezdődött,  erre  az  időszakra  az  előző  városvezetés 
programokkal készült,  különböző szakterületi programokkal,  többek között a pólus programmal, 
amelynek  az  eredményeként  2004-től,  majd  2007-ben  megnyíló  teljes  költségvetési  évben 
szisztematikusan pályázatot nyújtott be. Hogy Takács képviselő úrnak is világos legyen: 2010-ig 
több mint 100 milliárd forint érkezett a térségbe, Miskolc városába és amit az előbb Bazin Géza 
képviselő kiadványt amit mutogatott,  ha össze tetszenek számolni kijön ez az összeg. Nos tehát 
2004-2006-ig azt megelőzően döntően állami források voltak és például a gimnáziumok felújítása, 
meg a Művészetek Háza meg sok minden más, vagy akár a Kemény Dénes Uszoda állami források 
segítségével épült.  Nos ezt  a fajta lobbi erőt nem látjuk mi a 2011-es pályázati  beszámolóban, 
amely 2002. és 2010. között megvalósult. Az Önök lobbi ereje, az Önök képviselőinek a lobbi ereje 
nulla. Csak hogy egy példát mondjak: a múltkor tárgyalt kiemelt turisztikai fejlesztési kiírásban az, 
hogy Tisza-tó szerepel, de Tapolca nem szerepel. Erre képtelenek voltak, ha egyébként van hozzá 
miniszterelnöki  ígéretük  meg  van  városvezetői  elkötelezettségük.  Ennyit  nem  tudtak  elérni  a 
kiírásban,  hogy  Tapolca  nevesítésre  kerüljön.  És  hát  szeretném megerősíteni:  jól  tudja  Takács 
képviselő  úr  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség számlálója  2 és  fél  milliárd,  250 milliárd  forint 
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kifizetésnél tart, tehát még több mint 5 milliárd hátra van. Tessenek már belehúzni ha azt akarják, 
hogy  ez  a  város  ne  sodródjon,  ne  lefelé  csússzon,  hanem  fejlődjön  Európai  Uniós  források 
segítségével. Ez a 2011-es tevékenység, tessenek felolvasni - nekem már nincs erre időm – tessenek 
felolvasni,  hogy  milyen  pályázatokat  nyújtottak  be,  új  munkahelyet  nem  teremt  és  a  város 
fejlesztését nem segíti. Köszönöm szépen.”

Földesi Norbert: 2004-2010-ig 100 milliárd forint fejlesztési pénz érkezett a városba. Ehhez képest 
2011-ben a pályázati aktivitás csekély. Kéri, lássák be a kormánypárti képviselők, hogy ez ma nem 
az ő előterjesztésük, úgy megvédeni, ahogy Soós képviselő úr próbálta, méltatlan. A beruházásokat, 
fejlesztéseket  megpróbálják úgy előadni,  mintha a  jelenlegi  városvezetés  érdeme lenne,  és nem 
ismerik el  azokat az érdemeket,  melyeket a szocialisták elértek.  Azokat az ingatlanokat,  amiket 
használnak, azokat  a  projekteket,  melyeket a sajátjukként tekintve próbálnak befejezni,  kéri,  ne 
reklámozzák. Mutassák be a saját fejlesztéseiket, ehhez kíván sok sikert.

Dr. Mokrai Mihály: Két év eltelt, és azóta nem lehet mást hallani a városvezetés részéről, csak azt, 
hogy olyan beruházásokat fognak hozni, olyan fejlesztésekre pályáznak, ami munkahelyeket fog 
teremteni a városban. Megjegyzi, ez nincs így.  Egyenként számba veszi a mostani vezetők által 
benyújtott  pályázatokat,  hogy azok mennyire  szolgálták Miskolcon a munkahelyteremtést.  Kéri, 
mutassák be ezekből, hogy hol van a munkahelyteremtés, mert Soós képviselő úrék azt mondták, 
hogy a szocialisták össze-vissza pályáztak,  és véletlenül hoztak a városba 100 milliárd forintot, 
azok mégis munkahelyeket teremtettek, ami a felsoroltakról nem mondható el. 

Dr. Tompa Sándor: „Nagyon örülnék, ha a kezdeményezéseinkre Polgármester Úr ugyanolyan 
aktív lenne, mint a sámánizmussal kapcsolatban volt.  Nagyon örülnénk, ha például a következő 
közgyűlésre beterjesztenénk egy olyan javaslatot, hogy az új munkahelyek teremtéséről adjon már 
egy beszámolót a városvezetés, illetve a Holding, akkor ugyan ilyen nyitott lenne és konkrétabban, 
részletesebben  kibonthatnánk  azt,  amiről  már  Mokrai  képviselő  társam  is  beszélt.  Én  csak 
szeretném megismételni, hogy gyakorlatilag Önök sodródtak, amit kiírtak arra Önök megpróbáltak 
pályázni,  arra  nem  volt  erejük,  hogy  olyan  pályázatok  jelenjenek  meg,  amelyek  az  Önök 
célkitűzései szerint – és egyébként mi is volna: nevezetesen az új munkahelyek teremtését -  Önök 
sodródtak és sajnos ezen közben a város is csúszik lefelé. Azzal,  hogy az előző városvezetés által 
hozott döntéseket végrehajtották, köszönjük szépen, ez így helyes, ezt kell hogy ha valaki felismeri 
a …........  rejlő lehetőségeket, de ez a beszámoló azt mutatja, hogy Önök a pályázati munkából 
megbuktak 2011-ben. Köszönöm szépen.” 

Dr. Kiss János: Kéri a szocialista képviselőket, hogy ne felejtsék el, hogy amit most mondanak azt 
2010-ben  ugyanígy  mondták,  de  a  választásokat  mégis  elveszítették,  tehát  a  miskolciak  nem 
gondolták úgy, hogy ez volt a jobb teljesítmény. 
Sorolja azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amiket az MSZP-s városvezetés nem végzett el – 
Tapolca, IVS I., szerinte rosszul gondolkodnak, és meglátása szerint a miskolci lakosok vélemény 
nyilvánítása is ezt tükrözi.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Kéri  Tompa képviselő  urat,  hogy ne  kiabáljon  be  az  ülés 
vezetésébe, és ne dirigáljon az ülés vezetőjének, és adja meg a többi képviselőnek is a tiszteletet, 
függetlenül attól, hogy melyik párthoz tartozik.

Földesi  Norbert: Tapolca kapcsán megjegyzi,  hogy 2010-ben úgy nézett  ki,  mint  ahogy kinéz 
most, 2012-ben. Úgy gondolja, hogy nézzék meg a számokat, adják össze, arányosítsák az idővel, 
aztán meglátják mi lesz belőle. 
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Nánási-Kocsis  Norbert: Szintén  a  stranddal  kapcsolatban  elmondja,  hogy a  rendszerváltáskor 
működött,  majd  aztán  a  szocialisták  uralma  végén  egy  lepusztult  gyártelepként  nézett  ki.  Ezt 
csinálták a strandból, és Miskolc területén is több hasonló dolgot végeztek. Munkahelyteremtésről 
sem sikerült gondoskodni a 8 év alatt, a várost és cégeit is eladósították, amit a miskolciak fizetnek 
meg. 
Elmondja, hogy a szocialistáknak az volt az érdeke – a város lakosságát nem figyelve –, hogy minél 
több pénz szocialista párttag zsebébe vándoroljon. A 8 éves munkájuk az veszteség, romhalmaz, 
hitel,  kilátástalanság.  Nem  gondoltak  sem  a  lakosságra,  sem  a  munkahelyekre,  csak  a  saját 
zsebükre.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Fel  szeretné világosítani az ellenzéki  képviselőket,  hogy a város 
önkormányzatánál működik a pályázatokat figyelő Stratégiai Osztály. Sajnálatos tény, hogy olyan 
helyzetbe  hozták a  város  gazdaságát,  hogy csak alacsony önrészes  pályázatokat  tudnak beadni. 
Kevés ilyen pályázat van, de ha van, és szükséges a város számára, akkor a jelenlegi városvezetés él 
vele, és maradéktalanul kihasználja ezeket a lehetőségeket.

Bazin Géza: Tapolca témájára visszatérve javítja ki Nánási-Kocsis képviselő urat. Kobold Tamás 
volt az a polgármester, aki a strandot bérbe adta annak idején, nem Káli Sándor. Tehát a strandot 
Káli  polgármester  úr  idejében  sikerült  visszaszerezni,  pont  azért,  hogy  a  fejlesztések 
elkezdődhessenek.
Érdekes módon a kormánypárti képviselők nem a pályázatokról beszélnek. A napirend arról szólna, 
hogy  a  városvezetés  mire  és  mennyi  pályázatot  adott  be,  mennyi  pénzt  nyert,  és  mennyi 
munkahelyet teremtett.

Földesi  Norbert: Megerősíti  az  előtte  felszólaló  frakciótársának a  szavait,  a  tapolcai  stranddal 
Kobold KDNP-s polgármester olyan jogi bonyodalmakat okozott, amit nehéz volt kibogozni, de 
mindenki megpróbálta. Azt szeretné megjegyezni, hogy a FIDESZ-e s képviselők közül van aki 
szívesen mond olyan dolgokat a Közgyűlésen, aminek jogi felelősségei vannak, ezt a helyében nem 
tenné, mert jogi következményei lehetnek.
Gondolatait összefoglalva, 100 milliárd forint érkezett 2002-2010 között Miskolcra, és a jelenlegi 
városvezetés nem érzi jól magát abban a romhalmazban, amit reklámoznak úton-útfélen.

Varga Gergő: A városvezetés magyarázza az elmúlt két éves bizonyítványt, de még semmit nem 
alkottak  a  városban.  Kritizálják  a  korábbi  beruházásokat,  de  fontos  megjegyezni,  hogy  a 
miskolciaknak az a fontos, az számít, hogy hogyan néz ki a város. Az tény, hogy nincs munkahely a 
városban.  Kérdezi,  hol  vannak  azok  a  tervek,  fejlesztések,  munkahelyek,  amiket  ígértek.  Kéri 
ezekről beszéljenek, vagy akár arról, hogy mennyi óvoda lesz felújítva.

Dr.  Mokrai  Mihály: Időhiány  miatt  ő  az  utolsó,  aki  frakciója  nevében  felszólalhat  ennél  a 
napirendnél, így válaszolni kíván érdemben néhány kérdésre.
Tapolca, egy kardinális kérdés mindenki számára, és eddig minden városvezetés bicskája beletört. 
Többször futottak neki ennek a kérdésnek korábban ők is, de az örökségük nehéz volt, mert egy 
olyan per van ebben az ügyben, ami a mai napig nem oldódott meg. A jelenlegi városvezetésnek 
viszont  a  választási  ígéretei  között  szerepelt  Tapolcának a  felvirágoztatása,  amire az elmúlt  két 
évben még nem került sor.
A választási  eredményeket  érintően  valóban,  a  választók  véleményt  nyilvánítottak  a  szocialista 
városvezetésről – ebben Kiss képviselő úrnak igaza van -, de azóta a trendek változtak. 
Seresnének címzi válaszát, miszerint a polgármesteri hivatal valóban élt a lehetőségekkel, csak nem 
mindegyikben, és nem olyan mértékben és mennyiségben, amire Miskolcnak szüksége lenne, és ez 
nem élés, hanem inkább visszaélés volt.
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Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Soós  Attila: Meglátása  szerint  Alpolgármester  úr  rendkívül  udvarias  volt  az  ellenzéki 
képviselőkkel, mert sok mindenről beszéltek szerinte, csak a témáról nem.
Fedor képviselőtársának beszédét furcsállja, mert nem először fordul elő, hogy személyeskedik vele 
kapcsolatban. Elmondja viszont, hogy sem ő, sem Takács Gábor felszólalása nem szólt arról, amit 
kifogásolt. Arról szólt, hogy tájékoztatást adtak a pályázati tevékenységéről az önkormányzatnak, és 
nem szólt arról, hogy ki kezdte, kinek az érdeme.
Kéri a szocialista képviselőket, hogy végezzenek érdemi munkát, legalább az előterjesztést olvassák 
el,  és  ahhoz  próbáljanak  meg  hozzászólni,  ahelyett  hogy  médiapolitizálást  folytatnának  a 
kamerának – ami nem vezetett eredményhez az elmúlt nyolc évben sem. 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Arra, hogy hogyan kell várost vezetni és pályázatokat végrehajtani jó 
példa a Selyemréti Strandfürdőnek a pályázata, amivel Káli polgármester úrék bebuktak, a pénzt is 
elszórták. Felkéri Czinkné Sztán Anikót, hogy majd a felszólalásokat követően tartson erről egy 
rövid beszámolót. 

Pakusza Zoltán: A város jövőjének foglalkozása helyett a két frakció egymást szidja, a vita is már 
kezd parttalanná válni. Az elmúlt 20 évre visszatekintve pedig kijelenthető, hogy mind a két pártnak 
volt benne része, tehát együtt hozták létre azt, ahol jelenleg a város tart.  Azon valóban el lehet  
vitatkozni, hogy ebből kinek mekkora szelet jut, de nem érdemes.
Nánási  képviselő  úr  egyéni  „mutyikról”  szólt,  akkor  felmerül  a  kérdés,  hogyha  a  jelenlegi 
városvezetés tud ilyenről, akkor hol marad az elszámoltatás.

Pfliegler Péter alpolgármester: Elmondja,  hogy pályázni arra lehet,  amilyen pályázati  ablakok 
megjelennek, másra nem. Az összes képviselőt szeretné emlékeztetni arra, hogy 2012-t írunk. Az 
Európai Unió programozási időszaka 2007-2013-ig tart, a végéig még másfél év van hátra, sok idő 
eltelt.
Tél  elején  találta  a  postaládájában  a  „zöld  újságot”,  végiglapozta,  és  azonnal  írt  egy köszönő 
üzenetet Lengyel Katalinnak. Egyetlen szót sem talált ebben politikáról, viszont talált benne olyat, 
hogy Miskolc büszke lehet arra, hogy milyen pályázatokat valósított meg.
Korábban  mind  a  három  frakció  részéről  gratuláció  hangzott  el,  amikor  miskolci  FIDESZ-es 
országgyűlési képviselő lobbitevékenysége alapján 1,2 milliárd forint érkezett a városba, rendkívüli 
kormányzati segítségként.
Az  előterjesztés  a  polgármesteri  hivatal  pályázati  tevékenysége,  tehát  nem tartalmazza  sem az 
intézmények,  sem  a  Holding  tagvállalatainak  a  projektjeit.  Bízik  benne,  hogy  a  következő 
Közgyűlés alkalmával ez is testület elé kerül, és akkor kevesebb oda-vissza csapás lesz.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
A vitában felmerülő kérdésekre Lengyel Katalin – Városfejlesztési Kft. ügyvezetője – reagál. 

Lengyel Katalin: Elmondja, hogy a Miskolci Városfejlesztési Kft. foglalkozik a legtöbb projektnek 
a  menedzselésével  és az új  fejlesztések előkészítésével.  Egy pályázatot  nem elég benyújtani  és 
megnyerni, hanem azt meg is kell valósítani, és utána fenn kell tartani, ami hatalmas erőfeszítéseket 
követel jelen pillanatban is a várostól. Az valóban igaz, hogy a Diósgyőr-Lillafüred kiemelt projekt 
I. fordulójának a beadása az előző ciklus alatt történt meg, és akkor is került nevesítésre, ez viszont 
nem azt jelentette, hogy akkor ítélték meg a támogatást, hanem azt, hogy egy lehetőséget kapott a 
város arra, hogy kidolgozhassa ezt a pályázatot, és ha ez megfelelő, akkor támogatásba részesítsék. 
Azt a tavalyi év decemberi Közgyűlésén jelentették be, hogy megkapták a támogatási döntést. Ebbe 
a mostani városvezetésnek, a Városfejlesztési Kft. és a Turisztikai Kft.-nek nagyon nagy szerepe 

25



volt, hogy átalakították a projektet, projektelemeket cseréltek ki, és támogathatóvá dolgozták ki. A 
támogatási szerződés megkötés alatt áll.  Elindították a közbeszerzéseket, tehát a munka nem áll 
meg.  Több olyan projektet  örököltek meg, amit  nagyon nehéz volt  helyre tenniük – bölcsődés, 
egészségház  pályázatot,  vagy akár  a  Science  projektet.  Küzdenek  folyamatosan  azért,  hogy ne 
veszítsék el ezt a támogatást, és be tudják fejezni, de ezen túl még rájuk vár annak a kitalálása is, 
hogy  hogyan  tartsák  fenn,  mert  a  beadott  megvalósíthatósági  tanulmány  alapján  évi  50-60 
milliójába kerülne az önkormányzatnak, de ezt meg szeretnék fordítani, és legalább nullára kihozni. 
Ezek voltak a megörökölt projektek.
El szeretné mondani, hogy tavaly beadtak két magyar-szlovák pályázatot – Blue green, Borút -, de 
említi a Vadasparkos pályázatot is. Ebből kettőt már megnyert az önkormányzat, a Vadasparkos 
pedig tartalék listán van. Beadtak két magyar-ukrán pályázatot is, amik szintén nagyon hasznosak 
lesznek. A városrehabilitáció előkészítését folytatják, és várják a pályázat megjelenését. Tehát úgy 
gondolja, hogy rengeteg fejlesztést készítenek elő, megfontoltan,  a fenntarthatóságot figyelembe 
véve, és ezt az elkövetkezendő időkben is így szeretnék folytatni. Várják a pályázati lehetőségeket, 
mert ahogy akad valami terv, azt rögtön megnézik, és reagálnak, mozdulnak rá.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri  Czinkné  Sztán  Anikót,  hogy  reagáljon  a  Nánási-Kocsi 
képviselő úr felvetésére.

Czinkné Sztán Anikó: A Selyemréti Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatban annyit tud elmondani, 
hogy valóban az előző városvezetés ideje alatt indult el a fürdő fejlesztése. Amikor 2010-ben átvette 
a  projektet  azt  tapasztalta,  hogy valóban  volt  egy elnyert  projekt,  de  nem tudtak  vele  semmit 
kezdeni. Két eljárást folytatott le a volt városvezetés, de ebből az egyik teljesen törvénytelenül, nem 
közbeszerzési eljárás volt. A második az már közbeszerzési eljárás volt, ki is lett hirdetve a győztes, 
csak nem kötöttek vele szerződést. Ha akkor a Városfejlesztési Kft. segítségével ezt a projektet nem 
veszik újra elő, és nem kérelmezik a NORDA-tól a határidő meghosszabbítását, és nem küzdenek a 
projekt életben maradásáért, akkor arról számolhatnának be, hogyan veszítette el a város az elnyert 
491  millió  forintos  támogatást.  Ebből  az  összegből  megépül  1728  m2 vízfelület.  A  projekt 
előkészítésekor csak azzal nem számoltak, hogy ehhez a vízfelülethez megnövekedett látogatószám 
fog tartozni, ehhez pedig az infrastruktúrát is igazítani, biztosítani kell. Újabb milliós beruházást 
igényel a város részéről a több zuhanyzó, öltöző, mosdó kialakítása. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatásokat.
Köszönti  a  Dr.  Vereckei Csaba  dandártábornok,  Megyei  Rendőrfőkapitány  urat,  valamint  Dr. 
Bogyay Ferenc alezredes urat, a Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, és Bácsik Sándor 
rendőrőrnagyot a Készenléti Rendőrség Bevetési osztályvezetőjét.

A 10. napirend tárgya: Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A rendőrségről  szóló  törvénybe  foglalt  kötelezettség  alapján  a 
rendőrkapitánynak, vagy kijelölt helyettesének évente be kell számolnia az illetékességi területén 
működő  önkormányzatok  képviselő-testületének  a  település  közbiztonságának  a  helyzetéről,  a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és azzal kapcsolatos feladatokról.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kérdezi a Rendőrkapitány urat kíván-e kiegészítést tenni, megadja neki a szót.

Dr.  Bogyay  Ferenc: A Közgyűlés  minden  tagja  megkapta  azt  az  írásos  beszámolót,  amit  a 
Rendőrkapitányság munkájáról  előterjesztettek.  A tavalyi  évben arra  hivatkozással,  hogy az  azt 
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megelőző év még nem a saját munkája eredménye volt, ezért nem kívánt különösebben hozzászólni. 
A tavalyi teljesítményükből viszont ki  szeretne emelni néhány sarokszámot, valamint egy olyan 
témakört is említ majd, amiről bizottsági ülésen Katona képviselő úr hívta fel a figyelmet, hogy 
sajnos kimaradt az anyagból, valamint a 2012-es év eltelt négy hónapja alapján szeretne egy rövid 
jövőképet vázolni.
A minisztériumi  bűnügyi  statisztika  alapján  a  2011-es  évben az  ismertté  vált  bűncselekmények 
számában 2%-os visszaesés volt, ami az országos 1%-hoz képest pozitívan értékelendő. Miskolc 
esetében  ez  4%-os  volt.  A  nyomozati  eredményessége  a  Miskolci  Rendőrkapitányságnak 
valamennyi megyeszékhely kapitányságát megelőzi. 
A tavalyi évben egy szigorú és határozott rendőri fellépést ígért. Előre jelezte, hogy preferálja a 
gyorsított eljárásokat, szabálysértési-és bűnügyi őrizetbevételeket. Ezt joggal kérhetik rajta számon, 
és büszkén vállalja az adatokat. Ígéretet tett arra is, hogy a rendőri tekintély helyreállítása érdekében 
mindent  el  fog  követni  annak  érdekében,  hogy  az  intézkedő  rendőrt  ne  érhesse  atrocitás. 
Hasonlóképpen  járnak  el  akkor  is,  ha  a  Közterület-felügyelet  munkatársa  hatósági  jogkörében 
eljárva intézkedik, és ennek során éri atrocitás. Úgy gondolja, hogy ezeknek az intézkedéseknek 
üzenet  értéke  van  a  jogkövető,  de  a  jogsértő  állampolgárok  felé  is.  Folyamatosan  kapják  a 
visszajelzéseket, hogy csökkennek a bolti lopások, a falopások. 
A tulajdon  elleni  és  a  garázdaság  szabálysértése  mellett  a  harmadik  leggyakrabban  előforduló 
szabálysértés – amit gyorsított eljárásban tudnak kezelni – az Miskolcon a tiltott kéjelgés. Ezúton 
kér  elnézést  Képviselő  úrtól,  hogy ez  az  előterjesztésben nem szerepelt,  így néhány mondattal 
vázolni  kívánja  a  helyzetet.  Magyarország  1955-ben  tette  jogrendszere  részévé  a  New  Yorki 
egyezményt – mely a prostitúción való nyerészkedést tilalmazza, magát a prostitúciót nem. Miskolc 
volt  az  egyetlen,  mely  korábban  már  rendeletet  alkotott  a  türelmi  zónáról,  majd  ez  később 
visszavonásra került. A Rendőrkapitányság részéről tavaly júniusban tettek egy javaslatot, hogy az 
önkormányzat  a  Sajószigeti  úton  jelöljön  ki  egy olyan  türelmi  zónát,  ami  reményeik  szerint  a 
lakosságot  nem  fogja  zavarni,  ugyanakkor  lehetőséget  biztosít  arra  a  prostituáltaknak,  hogy 
végezzék tevékenységüket – amennyire lehet kulturált körülmények között. Ami miatt megtették a 
javaslatukat  az  kettős.  Egyrészt  azért,  mert  pillanatnyilag  az  önkormányzat  egy  mulasztásos 
jogsértés állapotában van, mert törvény írja elő – 1995. évi LXXV. tv. -, hogy 50 ezernél nagyobb 
lakosú településen,  ha a prostitúció jelenléte  folyamatos,  a türelmi zóna kijelölésétől nem lehet 
eltekinteni.
Másrészt,  ami  ezen túlmenően indokolja  a  türelmi  zóna kijelölését,  hogy a  védett  övezetnek a 
meghatározása nagyon nehéz. Ígéri, hogy amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy rendeletet 
alkot a türelmi zónáról,  abban az esetben fokozottabban fogják ezt a  tevékenységet ellenőrizni, 
hogy valóban odaszorítsák ezt a jelenséget, ahol a lakosságot nem zavarja. 
A jövőt  illetően a  2012. első negyedévi adatok egyértelműen azt  vetítik  elő,  hogy a kis  értékű 
tulajdon elleni  cselekmények számában növekedés  prognosztizálható.  Ez  köszönhető  egyrészt  a 
fémfelvásárlási árak növekedésének, a tömeges elszegényedésnek, és – reményei szerint – a látencia 
csökkentésének is. Ígéretet is tett rá, és a kollégáktól is megköveteli, hogy minden bejelentéssel 
kellőképpen  foglalkozzanak.  Szóba  sem  kerülhet,  hogy  valakit  lebeszélnének  a  feljelentés 
megtételéről. 
Összességében úgy értékeli, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság állománya erőn felül jól teljesített. 
Ezúton is köszöni kollégáinak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást és a kiegészítést.

Kéri a beszámolót véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
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Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A napirend  felett  megnyitja  a  vitát.  Hozzászólásra  jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

-  Dr.  Tompa  Sándor  képviselő  úr  írásban  kérte  a  10.  napirendi  pontnál  szó  szerinti  
jegyzőkönyvezést saját felszólalásairól. -

Jakab Péter: A rendőrségi beszámolót ahogy elolvasta, úgy gondolja, hogy 2 év alatt sem történt 
érdemi fejlődés, mert nő a vagyon elleni bűncselekmények száma közel 15%-al, tavaly közel 30%-
al több embert gyilkoltak meg Miskolcon, mint az azt megelőző évben, a sértettek száma 6,5 %-kal 
nőtt, és ezen belül 30%-kal nőtt az időskorúak ellen bűncselekmények mértéke. 2010-hez képest 
3,9%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Miskolcon, de ez annak köszönhető, hogy 
az állampolgárok nem jelentik be a bűncselekményeket. A rendőrség leszoktatja az embereket a 
bejelentésről, azzal, hogy fél napot töltenek a kapitányságon, majd hónapok múlva kézhez veszik a 
nyomozás felfüggesztéséről,  vagy megszüntetéséről  szóló határozatokat.  Az egyik sértettnek azt 
tanácsolták,  hogy próbálják meg tetten érni a bűnözőket,  akit  megfenyegettek, így a rendőrökre 
hagyja a tetten érést, de a rendőrök nem mennek ki a helyszínre. 
Az  emberek  szubjektív  biztonságérzete  romlik.  A  FIDESZ  magára  hagyja  a  törvénytisztelő 
embereket  sok  esetben  a  bűnözőkkel  szemben.  A JOBBIK  kezdeményezéseit  pedig  próbálja 
megfojtani. Úgy gondolja, hogy a miskolci rendőröknek nem máshol van dolga, hanem Miskolcon 
kell visszaszorítani a bűnözést. 
A mai büntetés végrehajtás nagyon kedvező az elítélteknek. Nem a rendőrök a hibásak, hanem az a 
rendszer, amely ilyen helyzetet állít elő, hogy nem hajlandó a rendőröket megbecsülni anyagilag is 
és erkölcsileg is. 

Földesi Norbert: A Miskolci Rendőrkapitányságnak megköszöni a munkát. JOBBIK-os képviselő 
úrral egyetért, az országos politikának köszönhetően nem történt semmi. Az elszegényedés miatt 
nőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma. Az elszegényedésnek van oka. Ez az elmúlt 2 év 
problémája. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma is nőtt. Ott tart a város, hogy aki 
tehette elment nyugdíjba, ezért az állomány jelentősen megfiatalodott, a képzés így problémás. A 
járművek száma is csökkent. 
2010-ben  voltak  ígéretek,  új  rendőrörsök  kialakításáról,  ami  nem  valósult  meg.  Arra  kéri  a 
városvezetést,  hogy támogassák  a  rendőrség  munkáját.  2002-2009  között  lobogókat  vásároltak, 
konferenciákat-fórumokat tartottak, felújították a rendőrörsöket, bevezették a tourist police-t, több 
pc-t és laptopot osztottak ki a rendőröknek. 2009 után felállt a készenléti rendőrség, létrehozták a 
közbiztonsági pontokat, a konténerekre most viszont szüksége volt a városnak, aminek már nem is 
az a funkciója ami volt, kiépítették a térfigyelő rendszert, és a Papszer úti központot is. Megalkotta 
Miskolc  Város  Közgyűlése  az  Együttélési  Kódexet,  és  a  6  m2-es  rendeletet,  valamint  6  millió 
forintért 130 számítógépet vásárolt. Szeretné, ha továbbra is hasonlóan hatékonyan tudna működni a 
rendőrség.

Dr. Kiss János: Személyes kapcsolata van a Rendőrkapitány úrral, ezért nincs könnyű helyzetben. 
Ha egy Gyár utcai lakos szemszögéből nézi a beszámolót - „a 6. bekezdés azt írja, hogy stabil 
bűnügyi operatív helyzetet sikerült teremteni, a körülményekhez képest jó színvonalon fenn tudtuk 
tartani az illetékességi területünkön a közbiztonságot” - a rossz tapasztalatai miatt nem az lesz a 
véleménye, mint ami le van írva a jelentésben.
Élő példa, hogyha a Gyár utcai lakosnak a gyermeke kimegy biciklizni, és elrabolják a biciklijét, 
vagy a telefonját.  Nagyobb probléma is  van,  mert  a  Gyár  utcai  lakosok eljutottak  odáig,  hogy 
biztosak abban, hogy ezek a cselekmények még egyszer meg fognak történni. Ehhez igazítják az 
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életüket, nem merik kiengedni a gyermeküket. A biztonságba vetett hitet veszítették el, félelmet és a 
bizonytalanság érzetét kapták helyette. 
Ez a  jelentés  szépen össze van rakva,  de pontosan az nincs benne,  hogy mi  lesz a  Gyár  utcai 
lakossal. Azt látja a beszámolóból, hogy az elkövetett bűncselekményeket fel kell deríteni, akkor ezt 
a munkát szépen bemutatja az anyag, de nincs benne az az üzenet, hogy mi lesz a lakosokkal, a 
Gyár utcai lakossal. 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A Szentpéteri kapui lakosok képviseletében szólal fel, kifejezetten jó 
kapcsolata van a rendőrséggel, gyorsan reagálnak, intézkednek. Köszöni a munkájukat. 
A Tetemvár problémás terület.  Azt szeretné kérni a rendőrségtől, hogy próbálják meg a lakosok 
biztonságérzetén javítani, a járőri szolgálattal ez teljesíthető, kifejezetten az esti órákban. 
A Pozsonyi utcán lévő garázssorokat megfúrták, ami a lopás előkészülete, itt kiemelt figyelmet kér. 
Tudja, hogy a pénzügyi kérdés és a törvényi háttér gátolja a rendőröket, ezért arra sarkallja őket, 
hogy  ezt  a  feletteseknek  szorgalmazzák,  és  az  országgyűlési  képviselőket  keressék  meg  ezzel 
kapcsolatosan, hogy valóban hatékonyan tudjanak eljárni. 

Kovács  Józsefné:  A beszámolót  szeretné  kiegészíteni,  amelyik  a  Miskolci  Rendőrkapitányság 
különféle  együttműködési  formáit  taglalja.  A  Polgármesteri  Hivatal  kezdeményezésére 
együttműködési megállapodást kötöttek arról, hogy megszüntetik a járandóságok utcai kifizetésének 
a  lehetőségét  a  városban.  Vannak  már  tapasztalatok,  a  kezdeményezés  nagy  támogatottságot 
szerzett, főként a postás dolgozók körében, akiknek el kellett viselni a zaklatást az utcákon és a 
tereken. A postások nevében köszöni az együttműködő hatóságok munkáját. 
Tavaly elkezdődött a rendeleteknek, az együttélési szabályoknak, és a közműszolgáltatók előírásai 
betartásának ellenőrzésére hivatott  rendszeres  akciósorozat.  A városvezetés  az antiszociális  és  a 
bűnügyi gócpontokban kezdte el a nagyszabású ellenőrzést. 2012 elején elérték azt a szintet, hogy 
Miskolcon minden héten vannak ellenőrzések. Csak ilyen szigorú szabályokkal lehet betartatni a 
városi együttélés szabályait, még akkor is, ha az érintettek sokszor háborognak, és a nyilvánosság 
előtt zaklatást emlegetnek. Köszöni az érintett hatóságok munkáját. 

Benczés Miklós: Sok mindennel egyet ért, amit Jakab képviselő úr említett. Az a javaslata, hogy 
nem csak azokat az utakat kellene ellenőrizni,  amelyek könnyen bejárhatók, hanem a zegzugos 
részeket is – külön említi Lyukóvölgyet, ahol van ilyen rész bőséggel. Nem a készenléti rendőröket 
kellene oda kivezényelni, hanem a vasgyári rendőrök létszámát kellene megemelni. Jobban ismerik 
ezek a rendőrök az ott élő embereket és a problémákat, így könnyebben tudnának együttműködni.
Azt  kéri  még  a  rendőrségtől,  hogy  ne  csak  a  polgárokkal,  hanem  az  egyéb  szervezetekkel  – 
Családsegítő Szolgálat,  Polgárőrség, Mezőőrség - is működjenek jobban együtt,  mert nemcsak a 
lopások magas száma nehezíti az ott élő embereknek az életét, hanem például a kóborkutyák magas 
száma,  ami  szintén  zavarja  az  egyéni  szubjektív  közbiztonságot,  de  említi  az  illegális 
szemétlerakásokat is. 

Seresné Horváth Zsuzsanna: Szomorúan olvasta a beszámolóban, hogy egyre kevesebb pénz jut a 
járőrözésekre.  A  FIDESZ-KDNP-s  városvezetés  célul  tűzte  ki  a  közrend,  közbiztonság 
megteremtését, ennek érdekében jelentős erőfeszítéseket tesz, gondol itt azokra a szabályokra, amit 
az elmúlt Közgyűlésen fektettek le. Ezeket a szabályokat minden miskolci lakosnak be kell tartani, 
különben pénzbírságot kell fizetniük, vagy közérdekű munkavégzésre kötelezhetők. A betartásához 
a járőröző rendőrökre nagy szükség lenne. Ezért fontosnak tartaná a közterületi szolgálatot ellátó 
rendőrök  számának  növelését.  A saját  körzetében  is  van  olyan  helyszín,  ahol  szükség  lenne  a 
rendőrökre, mert a Kaffka Margit Általános Iskolában a fiatalok hangoskodnak az iskola időn túl. A 
Dél-Kiliáni Otthon téren pedig a hajléktalanok okozzák a legnagyobb problémát, a Kurucz utcai 
nagy parkban pedig gyakran rongálnak a késői órákban.
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Gazdusné Pankucsi Katalin: Megerősíti az elhangzottakat, a mostani városvezetésnek fontos a 
közrend és a közbiztonság. Közbiztonsági fejlesztésekre 392 millió forintot áldoz a költségvetés. 
2011-ben  Polgármester  úr  kezdeményezésére  jött  létre  a  közrend,  közbiztonsági  munkacsoport, 
melynek munkájában részt vesz a városi rendőrség is. A közrend és közbiztonsági munkacsoport 
döntése  alapján  a  közterületeken  megszűnt  a  járandóságok  kifizetése.  A lakosság  részéről  jó  a 
visszajelzés. Jó lenne ha a városi Rendőrkapitány, a vezetői állomány tagjai, a Polgármesteri Hivatal 
közrend és közbiztonsági referenseivel szorosabb kapcsolatot alakítanának ki. 
Van  sajnos  néhány  olyan  hely  a  városban,  ahol  bűnügyi  szempontból  problematikus  elemek 
nagyobb  számban  élnek,  zavarva  a  törvénytisztelő  állampolgárokat.  A  fokozott  ellenőrzések 
tapasztalatait  a  város,  a  rendőrség  folyamatosan  elemezze,  értékelje,  így  alakítsa  ki  a  közös 
cselekvési tervet. Fontosnak tartja, hogy minél többet legyenek a rendőrök az utcán, járőrözzenek. 
Köszöni a rendőrség eddigi munkáját. 

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Katona Ferenc:  A legjobb visszajelzés,  ha biztonságban érzik magukat az emberek. Ez a saját 
körzetében,  a  Selyemréten  és  környékén  úgy  tűnik  nem  valósul  meg,  mert  nagyobb  rendőri 
jelenlétet  és térfigyelő kamerákat kértek tőle a lakosok. A nagyobb rendőri jelenlétet  nem tudja 
biztosítani,  de a kamerákat igen.  Az a kérdése a Rendőrkapitány úrhoz, hogy van-e valamilyen 
tapasztalat, hogy a kamerákkal ellátott területen valóban csökken-e a bűnelkövetők száma. 
A körzetében üzemelő prostitúció régóta zavarja az ott lakókat, ezért a Jegyző úrral egy türelmi 
zóna  rendeletet  dolgoztak  ki,  ami  nemsokára  felkerül  a  város  honlapjára,  és  társadalmi  vitát 
kezdeményeznek róla, hogy mit szólnak ehhez a miskolciak, mi a véleményük. Köszöni a Kapitány 
úrnak hogy a törekvéseiket támogatja. 

Dr. Kovács László: Örül annak, hogy a rendszerváltozás után a rendőrség átalakult polgárbarát 
rendőrséggé.  Úgy érzékeli,  hogy két  részre  lehet  osztani  a  közbiztonság  helyzetét,  az  egyik  a 
belváros környéke, a másik a külterületeké. A város napján a képviselőkkel az esti programokon is 
részt vettek, a belváros környéke úgy nézett ki mint egy tengerparti üdülőhely, ahol biztonság van, 
nem találkoztak kétes elemekkel, akik a biztonságérzetet zavarták volna. Bizonyos gócpontokban 
viszont fellelhetők ezek a kockázati tényezők. Erre kellene leginkább odafigyelni. 
A  városvezetés  az  elmúlt  évben  elkezdte  ezeket  az  akciósorozatokat,  amelyekről  Kovácsné 
képviselő asszony beszélt.  A rendőrség munkáját  segítve a városvezetés  próbálja megszervezni, 
hogy a közbiztonsági ellenőrzésekkel induljon el egy konkrét együttműködés, melynek hosszú távú 
hatásait a lakosok fogják élvezni. Kéri a képviselőket, hogy a közbiztonsági referensnek jelentsék 
ezeket a gócpontokat. 
Amit  a  kampányban  elmondtak,  a  város  közbiztonsága  az  egyik  legfontosabb  kérdés,  és  azt 
megpróbálják megvalósítani.

Pakusza Zoltán: A rendőrségnek kevés a pénze, ezzel egyet ért, és azzal is, hogy nem rendelkeznek 
megfelelő jogokkal. Viszont azzal nem ért egyet, hogy a rendőrségnek kellene lobbizni. Ezért a 
képviselőknek kellene lobbizni, de azért felhívná a FIDESZ-KDNP frakció figyelmét arra, hogy ők 
irányítják a  várost  és  az országot,  ezért  épp ők tudnának lobbizni  a  Belügyminiszer  úr  felé.  A 
JOBBIK  akárhányszor  felszólalt,  mindig  meg  lettek  nyugtatva  hogy  nincs  probléma,  újabb 
rendőrök álltak be. 
Javasolja, hogy juttassanak el egy levelet Pintér Belügyminiszter Úrhoz, hogy komolyabb segítséget 
kapjanak a miskolci rendőrök. 
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Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: A  felszólalások  végén  Rendőrkapitány  úr  valószínűleg 
számszerűen is el tudja mondani, hogy az elmúlt évben érkezett-e, és ha igen, akkor mennyi plusz 
rendőr a városba.
Pakusza képviselő úr figyelmébe szeretné ajánlani, hogy az országgyűlés tegnapi nap kezdte meg az 
új Büntető Törvénykönyvről a vitát.

Dr. Kiss  János: Ott  folytatja,  hogy milyen válaszokat  szeretne kapni  a  Gyár  utcai  lakos.  Nem 
elsősorban  arra  kellene  koncentrálnia  a  rendőrségnek,  hogy  az  elkövetett  bűncselekményeket 
felderítsék,  és  a  bűnözőket  elfogják.  A rendőrség  gondolkodásába be  kellene  építeni,  hogy egy 
olyan lakosság felé megvalósuló kommunikációt, ami az embereket képes meggyőzni arról, hogy a 
gyermekeket ne engedjék ki az utcára, ezek a gondolatok nem feltétlenül megalapozottak. Lehet 
hogy a szóvivők tudnának ezen javítani,  így valószínűleg lehetne valamit  kezdeni  a  szubjektív 
biztonságérzettel. Ezt a problémát a városban meg kell oldani.

Földesi  Norbert:  Nem  érti,  hogy  miért  kellene  lobbizni  ahhoz,  hogy  ebből  a  városból  egy 
rendezettebb várost csináljanak a bűnmegelőzés és a bűncselekmények felkutatása szempontjából. 
Az Avassal kapcsolatban a statisztikai kimutatások évek óta rendben vannak, és ezek merőben mást 
mutatnak, mint a valóság. Ami láthatóan eluralkodott ezen a területen, az a kábítószer fogyasztás, és 
a kábítószert fogyasztók aránya. Meg is tudja mutatni, ahol a felhasznált eszközök megtalálhatók. 
Ennek a felszámolásának minél hamarabb meg kell történnie.

Molnár Péter: A Főkapitány úrnak és a rendőrségnek köszöni a munkájukat. Miskolc az ország 
egyik  legnagyobb  városa,  népes  város,  gazdaságilag  és  szociálisan  viszonylag  elmaradott.  Az 
urbanizáció  jellege  és  a  mérete  magában  hordozza  a  lehetőségét  a  több  bűncselekmény 
elkövetésének. Sok az idős korú lakos, sok a csellengő az utcákon. Hatalmas a munkanélküliség, 
ami nehezíti a helyzetet. Szeretnék, ha rend lenne a városban. 
Örvendetes  hogy  megszűntek  végre  Miskolcon  az  utcai  kifizetések.  A  nem  normál  emberi 
együttélési  formát  mutató emberek vonatkozásában folyamatos az ellenőrzés,  ez nagyon fontos. 
Ezzel  kapcsolatban  megköszöni  a  közterület-felügyelők  munkáját  is,  és  azokét  is  akik  ebben 
közreműködtek. A cél, hogy rend legyen Miskolc városában. 
Egyik  pillanatról  a  másikra  nem  lehet  rendet  tenni.  Ahhoz,  hogy  mélységében  orvosolják  a 
problémát,  ahhoz  hosszú  időre  van  szükség.  Itt  fontos  az  oktató-nevelő,  megelőző  munka.  Az 
emberek  számára  leginkább  fontos  a  szubjektív  biztonságérzet,  ez  az  a  terület,  amelyen  még 
szükség  lenne  javítani.  A kamerák  feltétlenül  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy a  bűnmegelőzés  és  a 
bűnüldözés hatékonyan működjön a városban. 

Takács Gábor: A beszámolóban felsorolt  eredmények tükrözik,  hogy a kormány elkötelezett  a 
bűnmegelőzés  és  a  bűnfelszámolás  területén.  Nyilván  az  erőszakos  és  a  szabálysértési 
bűncselekmények visszaesését az tükrözi, hogy a büntető törvények szigorodtak. Szomorúan lehet 
látni viszont, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma növekedett. Ez igaz Martin kertváros és 
Szirma területére is. Kéri, hogy bizonyos utcákon fokozott ellenőrzéseket hajtsanak végre. 

Bazin Géza: A rendőrség munkáját megköszöni. A FIDESZ-KDNP-s képviselők kérik számon a 
saját  vezetőiken,  hogy  mit  nem  tartottak  még  be  másfél  év  alatt.  Olyan  furcsa  illúziókat  ne 
kergessenek és ne mondjanak, hogy 2 hét alatt rendet lehet tenni az országban. Ezt Pintér Sándor 
Belügyminiszter  úr  mondta.  Nagyon  furcsa,  hogy  a  városvezetés  tehetetlenségét  próbálják 
áthelyezni  a  rendőrségre,  hiszen  az  országgyűlési  képviselőknek  kellene  lobbitevékenységet 
folytatni, hogy minél több pénzt kapjon a rendőrség, így javulna a helyzet. A rendőrséggel fontos 
lenne jó kapcsolatot ápolni, és személyesen, akár naponta tájékoztatni a rendőrséget a problémákról. 
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Dr.  Kovács  László: A jelenlegi  városvezetés  minden  lépéssel  arra  törekszik,  hogy  javuljon 
Miskolcon  a  rendőri  jelenlét.  A  város  napján  is  minden  rendben  volt.  Polgármester  úr 
kezdeményezést tett arra, hogy bővítsék a rendőri jelenlétet,  és folytassanak lobbitevékenységet. 
Felsőhámorban  és  a  Zápor  utca  környékén  is  komoly  problémák  mutatkoznak  részben  a 
hajléktalanokkal  részben  pedig  az  aszociális  elemek  jelenléte  miatt.  Az  tűnik  szembe,  hogy  a 
lakosok arra panaszkodnak, hogy este a gyermekeiket nem merik leengedik a térre, a fészekrakó 
programmal  beköltözöttek  miatt.  Az  új  városvezetés  tett  lépéseket  a  kiköltöztetésükkel 
kapcsolatban. 

Dr. Kiss János: A Kapitány úrnak nagyon jó belépője volt amikor a rendőrség vezetését átvette. 
Ötletek  kellenek,  hogy  a  város  közbiztonsága  rendben  legyen,  nem  elég  hozzá  a  politikusok 
munkája,  kell  hozzá a  rendőrségé,  a  szándék,  és  hogy nyitott  legyen minden újdonságra,  hogy 
sikerüljön a problémákat megoldani. Megköszöni a rendőrség munkáját, tudva azt, hogy alacsonyak 
a fizetések. 

Földesi Norbert: A belügyminiszter megígérte a választóknak a rendteremtést, ne sértődjenek meg 
senkire, amikor ezt valaki megpróbálja számon kérni. 

Pakusza Zoltán: Dr. Kiss János frakcióvezető úr hozzászólásához fűzi hozzá, hogy úgy érezte, 
hogy  a  rendőrségre  próbálja  rátestálni  azokat  a  bajokat,  amit  a  képviselők  tudnak  elsősorban 
biztosítani azt az anyagi keretet, amin belül a rendőrség működni tud. Több járőrre lenne szükség, 
több rendőrörsre lenne szükség, gyakorlatilag ezt a politikusok tudják biztosítani. 

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy mutassák meg az ellenzéki képviselők azt a felvételt, 
amin a Belügyminiszter azt mondja, hogy 2 hét alatt rend lesz, mert tudomása szerint ilyet nem 
mondott.

Szabó  Sándor:  A Református  Deszka  temetőben  sírokat  rongáltak  meg.  Sajnos  a  megélhetési 
bűnözés, a deviancia permanens módon van jelen a miskolci temetőkben. Sajnos ma már semmi 
sem szent, még a fokozottan védett sírok és a kegyeleti szempontok sem. Az egyházi műemlékek, 
műtárgyak védelme is nagyobb figyelmet érdemel. Köszöni a rendőrségnek a gyors és hatékony 
intézkedést,  kéri  fordítsanak nagyobb gondot a  bűnmegelőzésre,  az elkövetett  bűncselekmények 
hatékonyabb felderítésre. A rendőrség munkáját összességében értékelve, az elismerések mellett is, 
„még nem elég”.

Dr. Tompa Sándor: „Köszönöm a szót Polgármester Úr! Kedves képviselő társak, tisztelt rendőri 
vezetők!  „Két  hét  alatt  rendet  teszünk”  éppen  most  hallgattam  meg  annak  idején  –  a 
kormányalakítást  követően  –  Pintér  úr  nyilatkozatát.  Picit  ugyan  magyarázkodik  ezzel  a 
kijelentéssel kapcsolatban de hát a tény az tény. No de nem is ezért kértem én szót, hanem azt 
gondolom abban mindannyian egyetértünk, hogy a rendőr az egy olyan szakma, egy olyan szakmát 
képviselő emberek, akik parancsra végzik a dolgukat és mindig a rendbontó és bűnöző ellen lép fel. 
S ebben a normákat betartó állampolgárok az ő partnereik és ebből a beszámolóból ez ki is derül, 
hogy milyen teljesítménye volt az elmúlt időszakban, amelyet képviselő társaim is és jómagam is 
elismerek és gratulálok hozzá. Milyen elismertségeket szerzett a miskolci kapitányság különböző 
szakterületeken.  Erről  ha  más  nem a  sajtóból  folyamatosan  értesülünk,  hiszen  nem csak  az  a 
szakmai  siker  amikor  itt  effektíve  a  statisztikában  jól  mutató  eredményeket  hoznak,  hanem 
különböző területeken is kiemelkedően szerepelnek rendőreink az ország különböző részein. Ezért 
is elismerés jár és nagyon fontos, hogy ez itt szerepeljen a közgyűlés előtt. Nem beszélünk azonban 
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és a beszámoló sem tér ki – pedig hihetetlenül fontos abból a szempontból, hogy mit várunk el 
rendőreinktől – a rendőri állomány állapotáról, hangulatáról. Nem beszélünk a tekintetben, hogy 
milyen az ő anyagi elismertségük, milyen az ő szellemi felkészültségük, erre már képviselő társam 
Földesi Norbert utalt, amikor a nyugdíjba menetel, illetve az új emberek kapcsán szóba hozta. És 
nem beszélünk a lelki állapotukról. Mert hiszen bár parancsra végzik a munkájukat, de emberből 
vannak és nagyon fontos, hogy milyen közegben kell nekik a bűnözőkkel, a rendbontókkal szemben 
fellépni. És azt gondolom, hogy az anyagi elismertségről talán csak annyit,  hogy az egykulcsos 
adórendszer  bizony  216  ezer  alatt  nagyon  sok  rendőrt  érint.  Bizony  a  nyugdíjaztatás  és  a 
nyugdíjszabályok megváltoztatása nagyon sok rendőri karriert  ketté tört,  illetve nagyon sokukat 
elbizonytalanította  a  jövőképet  illetően.  És ezen a területen is  a  különböző juttatások,  amelyek 
tekintetében a  kormány radikális  lépéseket  tett  bizony nagyon nehéz helyzetbe hozta  a  rendőri 
állományt.  Azt hiszem, hogy ezek nélkül értékelni a teljesítményt,  ezek ismerete nélkül nagyon 
nehéz. Ismerve, hogy mindenkire jellemzők ezek az anyagi kondíciók külön elismerés a rendőri 
állománynak, hogy ilyen körülmények közepette is ezt a teljesítmény hozták. Köszönöm szépen.” 

Dr.  Kovács  László: Nem kívánják  követni  a  korábbi  baloldali  városvezetés  gyakorlatát,  hogy 
kizárólag dicsérő szavakkal illetik a rendőrség munkáját. Sokkal korrektebb akkor a kapcsolat és 
célravezetőbb is, ha elismerik az eredményeket, és felhívják a figyelmet azokra a problémákra amik 
szerintük megvannak. A rendőrség vezetésétől sokkal nagyobb megbecsülésre és sokkal korrektebb 
együttműködésre  lehet  számítani,  ha  azt  veszik  észre,  hogy  komolyan  veszik  a  munkájukat. 
Köszöni a rendőrség munkáját,  ha problémát látnak a közös együttműködés reményében fogják 
ezeket felvetni. 

Fodor Zoltán:  A beszámoló legnagyobb értéke, hogy őszintén beszél a problémákról, nem söpri 
ezeket  a  szőnyeg alá.  Nagyon sok olyan jogszabály és  törvény van, ami  nem ad lehetőséget  a 
rendőröknek amivel még hathatósabban tudnak dolgozni. Ez a kormány dolga. 
Az  Avason  meg  van  elégedve  a  rendőrség  személyi  állományával.  Az  Avas  közbiztonsági 
szempontból a legbiztonságosabb, még akkor is ha a fészekrakókkal sok probléma van. Az Avasi 
Rendőrörs  a  polgárőrséggel  és  a  közterület-felügyelettel  jó  kapcsolatot  alakított  ki.  Arra  kéri  a 
Polgármester urat, hogy még jobban nézzék meg a pályázati lehetőségeket, amelyek a térfigyelő 
kamerákkal kapcsolatosak, mert akkor ezt tovább lehetne fejleszteni. Több helyről tudják figyelni a 
kamerákat a rendőrök, mert több helyre is be vannak kötve. Megköszöni a rendőrség munkáját.

Dr. Tompa Sándor: „Tisztelt képviselők, a vitát figyelők! Mint ahogy említettem, egy harmadik 
tényező, a rendőri állomány állapotának tekintetében a lelki állapotuk. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni  azt  a  tényt,  hogy  2006.  óta  az  akkor  még  ellenzéki,  de  ma  kormányzati  szereplők, 
politikusok, politikai erők terror alatt, politikai terror alatt tartják a rendőrséget. Szétverték mióta 
hatalomra kerültek a szakszervezeteiket és sok-sok intézkedésükkel, nyilatkozatukkal az gondolom, 
hogy a rendőri vezetők, a rendőrök szakmai önbecsülését is sértették.” 

Dr. Kriza Ákos polgármester: „Képviselő úr a Városi Rendőrkapitány beszámolójáról van szó, 
nem általános politikai filozófiai kérdésköröket taglalunk, úgy hogy legyen szíves a beszámolóra 
koncentráljon és arról beszéljen.” 

Dr. Tompa Sándor: „Arról beszélek. Arról beszélek, hogy azt a teljesítményt.........” 

Dr. Kriza Ákos polgármester: „Hogy Miskolcon milyen lelki terror alatt tartjuk a rendőrséget, 
arról beszéljen, ha van ilyen ne az általános kérdésekről, amik Önben megfogalmazódnak. Teljesen 
független a rendőrség tevékenységétől.” 
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Dr. Tompa Sándor: „Arról  beszélek,  hogy a rendőrök Magyarországon nem tudnak attól  sem 
Miskolcon, sem Abádszalókon elvonatkoztatni, hogy milyen lelki állapotban vannak akkor, amikor 
fellépnek a bűnözők ellen  és  ezek mellett,  ezen  körülmények figyelembe vételével  elismerésre 
méltó  az  a  teljesítmény amit  akár  itt  Miskolcon,  de  az  országban is  a  rendőrök a  bűnözőkkel 
szembeni fellépésben elértek és elérnek, ehhez csak gratulálni lehet nekik. Köszönöm szépen.”

Molnár Péter: Rövid idő alatt nagyon határozott fellépéssel nyilván lehet eredményeket elérni, de 
ahhoz, hogy a problémát teljesen konzekvensen megoldják, ahhoz nagyon fontos a bűnmegelőzés, 
az oktatás, a nevelés. Az állandó rendőri jelenlét nagyon fontos. 
A Vörösmarty utcán van egy Takarékszövetkezet, amit többször kiraboltak, megpróbáltak kirabolni. 
A  Szabó  Lőrinc  Általános  Iskolából  hazafelé  sétáló  gyermekeket  is  megtámadják,  valamint 
kisboltokban is történnek rablások. A rendőri, közterület-felügyelői jelenlét ezt a problémát tudná 
orvosolni. A belvárosban egykor működő rendőrőrs sajnos megszűnt, ezen el kellene gondolkodni, 
hogyan lehetne ezt visszaállítani. 

Benczés Miklós: Egy egészséges szervezetben ahol probléma van, ott önkritikát kell gyakorolni, és 
a FIDESZ-KDNP frakció ezt tette. 
Nagyon  fontos  a  rendőrök  mentális  állapota,  ezért  támogatták  a  Vasgyári  Rendőrőrsöt,  szebbé 
tették,  hogy  jobb  legyen  a  lelki  állapotuk,  kellemesebben  tudjanak  pihenni  munkaidejük  után 
szabadidejükben.

Dr. Nánási Kocsis Norbert:  Rendőrkapitány úrnak címzi kérdését, hogy a Szentpéteri kapuban 
található a Rendőr Szakközépiskola, az itt lévő növendékek gyakorlatát meg lehetne-e úgy oldani, 
hogy a Szentpéteri kapu területén töltsék ezt az időt járőrszolgálatot ellátva, javítva a közbiztonság 
megítélését, az intézményt pedig mint rendőrőrssé átalakítani. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bazin Géza képviselő úr ügyrendi javaslatának szándékát jelezte, 
megadja neki a szót.

Bazin Géza: Ügyrendi javaslata, hogy nézzék meg, korábban mit mondott Pintér Belügyminiszer 
Úr a választási ígéretében -a már többször említett mondatot.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ilyen témára nem vonatkozik az ügyrendi javaslat témaköre, tehát 
nem szavaznak ezzel kapcsolatban.
Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
A felszólalások során  egy dolgot  eldöntöttek,  hogy Miskolcon rendnek kell  lennie,  és  ebben a 
Miskolci Rendőrkapitányság partner. Partner a lehetőségeikhez mérten. Hasonlóan gondolkoznak 
abban, hogy addig el kell menni, ameddig a jogszerűség megengedi, és nem szabad megengedni azt, 
hogy visszaélve a lehetőségekkel bűnözői elemek Miskolc városában garázdálkodjanak.
A  vita  során  felmerült  kérdések  megválaszolására  megadja  a  szót  Dr.  Bogyay  Ferenc 
rendőrkapitány úrnak.

Dr.  Bogyay Ferenc: Tisztában van azzal,  hogy a  közbiztonság egy olyan  kérdéskör,  ami  iránt 
mindenki  érdeklődik.  Az  alapvető  társadalmi  problémákat  nem  rendészeti  eszközökkel  fogják 
megoldani, a rendészet arra való, hogy kezeljék az aktuális helyzetet. 
Az egységes nyomozati ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer az nem az adott évben elkövetett 
cselekményeket  regisztrálja,  hanem  az  adott  évben  befejeződött  cselekményeket.  Szeretné 
hangsúlyozni,  hogy az emberölések elszaporodtak kijelentés így,  ebben a formában tényszerűen 
nem igaz, Miskolcon ebben az évben még nem került sor emberölésre. 
Úgy gondolja,  hogy nem az volt  a cél,  hogy sikertörténetként  vázolják a  beszámolót,  tisztában 
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vannak  a  problémákkal,  a  kis  értékű  tulajdon  elleni  cselekmények  vonatkozásában  emelkedés 
várható. Az építő jellegű kritikai észrevételeket próbálják megfontolás tárgyává tenni, és tanulnak 
belőle. 
Örömmel  hallja,  hogy  észrevették,  hogy  mintha  több  gyalogos  járőrt  látnának  a  területen.  A 
Készenléti  Rendőrség miskolci parancsnokát megkérte,  hogy hallgassa meg ő is a képviselőket, 
hogy mik  azok a  problémák,  amikkel  az  egyes  területeken találkoznak.  Voltak  félreértések,  de 
átbeszélték, és a készenléti rendőröket kettesével szétosztották gyalogos járőrszolgálatra. 
A Gyár utca volt az a terület, ahol a kinevezése után személyesen intézkedett két – a környéken 
közismert - fiatalemberrel szemben. Ítélet is született az ügyükben. 
Azok a kapcsolattartások és műhelymunkák folytatódni fognak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a válaszokat. Megadja a szót Dr. Vereckei Csaba Megyei 
Rendőrkapitány úrnak.

Dr. Vereckei Csaba: Köszöni az aktivitást, kétség kívül felértékelődött mindenhol a közbiztonság 
és a közrend, Miskolcra ez fokozottan érvényes. Köszöni a figyelemfelhívó megjegyzéseket, mert 
ezek  adnak  eligazítást  a  jövőre  nézve,  hogy milyen  irányba  kellene  haladni,  mit  várnak  tőlük. 
Amikor a Kapitány úr az mondta, hogy stabil állapotot tudtak elérni és fenntartani, a stabilitás arra 
vonatkozik,  hogy  a  munkájuk  minősége  és  színvonala  évekre  visszamenőleg  egy  állandóságot 
tükröz. Ez az állandóság a színvonalra és a minőségre vonatkozik, nem pedig a módszerekre és a 
munkájuk mindennapi elvégzésére. Ezt úgy tudták megoldani, hogy előre menekülnek, és mindig új 
és  új  praktikát  találnak  ki.  Számos  témában  Budapestről  és  más  megyékből  járnak ide  rendőri 
szakmai  delegációk,  azt  tanulmányozni,  hogy  hogyan  is  csinálják  ezt,  hogyan  tudják  itt  ilyen 
körülmények között azt a problémát olyan színvonalon kezelni, ami még élhetővé teszi ezt a várost, 
ezt a megyét. A bíróság és az ügyészség vezetői meg tudnák erősíteni ezt. Több csatát folytatnak,  
hogy elmenjenek a jogszabályok adta lehetőségek és keretek végső határáig,  ezeket  a határokat 
folyton feszegetik,  ennek köszönhető hogy a jelenlegi szabálysértési  törvény számos módosítása 
innen kiindulva  került  a  hatályos  törvényszövegbe.  Az új  Btk.  megalkotása  kapcsán a  szakmai 
álláspontját  és  a  lakosságtól  érkező  visszajelzéseket  összefoglalva  alkotott  véleményt.  Ezt  a 
folyamatos megújulást nagyon komolyan veszik, és remélik, hogy ezt majd közvetítik a képviselők 
a lakosok felé. 
Ezek az észrevételek egy hasonlóan szoros együttműködést tételeznek fel a jövőt illetően. Azok a 
problémák nagy része, amik felvetésre kerültek önmagában bilinccsel, gumibottal és csak rendészeti 
eszközökkel még tünetileg sem kezelhetők, a rendőri jelenlét nagyon fontos, de ha holnaptól kétszer 
ennyi  rendőr  lenne  Miskolcon,  lehet  hogy  a  problémák  nagy  részét  önmagában  az  sem tudná 
megoldani.  Kérné  a  támogatást  és  az  együttműködést,  bármikor  készek  hasonló  konzultációra, 
valamint ami az ő hatókörükben tartozik, meg fogják tenni a cél érdekében. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a Kapitány urak, Főosztályvezető úr részvételét.

Bejelenti, hogy a nyílt ülésre felvett, meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását befejezték, most 
az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a nyílt  ülésre  felvett  sürgősségi előterjesztések 
megvitatásával folytatják munkájukat.
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Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a kollégiumi intézményhálózat átszervezésére

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

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

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

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

A vitában hozzászólók:

Pakusza Zoltán: Az előző évben 1,5 milliárd forintot elvontak az oktatásból, az előző Közgyűlésen 
státuszokat szüntettek meg, tehát munkahelyteremtés az oktatásban nem valósult meg, most pedig 
kollégiumok bezárásáról döntenek. A kihasználtságról lehet vitatkozni, de a statisztikai adatok attól 
is függnek, hogy szobánként mennyi ággyal számolnak. Véleménye szerint az vitathatatlan, hogy a 
városvezetésnek sikerült a két kollégiumot – Karacs és Központi Leánykollégium – egymás ellen 
hangolni.  Nem véletlenül  javasolta,  hogy ezt  az  előterjesztést  egy hónappal  halasszák el,  hogy 
ezeket az indulatokat lehessen csökkenteni, és elérni azt, hogy mind a két kollégium tanárai, diákjai 
lássák, hogy miért van erre az összevonásra szükség. Úgy látja, hogy a város rövid távú gazdasági 
érdekei azok, amelyek újra felülírják az oktatás érdekeit.
Az előterjesztésben szerepel, hogy a városnak nincs pénze a kollégium felújítására, de néhány sorral 
lejjebb az van írva, hogy a MIK fogja átvenni, felújítani és hasznosítani. Felmerül viszont az a 
kérdés, hogy a cég nem a városé, mert tudomása szerint a Holding a város 20 milliárdos vagyonával 
gazdálkodik, tehát ez esetben a MIK, az a város.
Az  anyagban  szintén  szerepel,  hogy  a  Zöld-Nyíl  megoldotta  a  közlekedést,  és  nem  jelent 
különösebb problémát.  Szerinte  pedig  jelent,  mert  hamarabb kell  felkelniük,  hogy a központba 
jussanak, és plusz 4000 forintért bérletet kell vásárolniuk. Nem egy vidéki gyerek van, akinek ez 
igenis problémát jelent. Találkozott már személyesen ezzel a problémával, amikor osztályfőnökként 
saját  pénzéből  adott  a  diákjának,  hogy haza  juthasson.  Sokkal  tisztább beszédnek tartaná,  ha  a 
városvezetés kimondaná azt, hogy erre az ingatlanra szüksége van.
Egy korábbi Közgyűlés alkalmával titoktartási fogadalmat kellett tenni, amihez véleménye szerint 
ez az előterjesztés kapcsolódik. Kéri Polgármester urat, hogy számoljon be arról – akár zárt ülés 
formájában –, hogy mik történtek azzal kapcsolatban, amiről a titoktartási nyilatkozatot tették, mert 
szerinte  ez  nagyban befolyásolhatja  a  későbbi  döntéseket.  Azt  is  szeretné  tudni,  hogy ha  MIK 
kezelésbe kerül az épület, akkor a cégnek milyen tervei vannak a további hasznosításra. 
Kéri  még  egyszer,  hogy napolják  el  a  döntést,  és  akkor  a  többi  képviselőtársa  is  személyesen 
meggyőződhet a két kollégium állapotáról, és lelkiismeretük szerint tudnak majd dönteni – amit ő 
már megtett.

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: Az  előterjesztés  tartalmi  összefoglalójából  kiderült,  hogy  a 
kollégiumok jelentős  kihasználatlanság mellett  működnek a városban – nem érti,  hogy Pakusza 
képviselő úr ezt  miért  kérdőjelezi meg.  Különösen igaz ez a leánykollégiumokra,  ahol  mindkét 
esetben dupla férőhellyel rendelkeznek a jelenlegi létszámhoz képest. Tehát teljesen ésszerűnek és 
indokoltnak tartja a két kollégium összevonását. A kérdés szerinte inkább az, hogy melyik épület 
maradjon meg kollégiumnak. Ami a Karacs épület mellett szól az az, hogy jobb állapotban van, így 
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kevesebb anyagi ráfordítással oldható meg a felújítási és átalakítási munkálatok. Az intézmények 
összevonása jelentős költségmegtakarítással jár, itt kitér többek között a közüzemi díjakra. Még egy 
nyomós  érv  –  amit  Kiss  alpolgármester  úrtól  tud  -,  hogy  a  két  épület  közül  a  Központi 
Leánykollégiumé ingatlanhasznosítási szempontból sokkal kedvezőbb helyen fekszik.
Az mondhatni természetes, hogy egy ilyen összevonás nehézségekkel jár együtt, de úgy érzi, hogy a 
Központi Kollégiumban tanítók és tanulók is belátják, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
luxus a város részéről ilyen arányú kihasználatlanság, és ilyen közüzemi díjak mellett két épületben 
működtetni a leánykollégiumot.

Fedor Vilmos: Nagyon sok tekintetben egyetért  Seresné és Pakusza képviselőkkel,  amiért  nem 
támogatták a bizottsági ülésen, annak komoly szakmai okai vannak.
Abban egyetértenek, hogy kihasználatlan a két intézmény, ez így valóban nem működhet tovább. A 
kérdés valóban az, hogy melyiket tartsák meg, és mi ebből a város haszna. Kérdés még, hogy mi a 
gyerekek, a szülők, a belváros haszna. A Központi Leánykollégium épületét Krisztik Pál tervezte, az 
akkori, illetve az akkor tervezett várható lakosságszám és hozzá tartozó iskolarendszer – amihez 
szervesen kapcsolódik a kollégiumi ellátás is – alapján. Ez egy emblematikus épülete a belvárosnak, 
csakúgy,  mint  Krisztik  úr  többi  munkája  –  az  Ady hídi  magasház,  a  Papagájház,  Fazekas  Úti 
Általános Iskola, és a Palóczy úton a Leánykollégiumot gimnáziummal együtt, amiből idő közben 
szakközépiskola lett. Mondta mindezt azért, hogy lássák, a kollégium erre a célra létesült. Annak 
idején az volt az indoklás, hogy a fiatalokat igyekezzenek a belvárosban tartani, hogy élet legyen 
belváros utcáin. Ezzel szemben a Karacs Teréz épülete nem kollégiumnak épült, egy átalakítással 
lett az, ami. 
Frakciója nem az összevonás ellen van, de úgy gondolják, hogy nem lehet olyan gazdasági érdek, 
ami azt jelenti, hogy emblematikus épületet kidobnak a piacra, és majd az megy oda, aki akar.

Pakusza  Zoltán: Néhány  szóban  szeretne  reagálni.  Nemcsak  ő  gondolja  úgy,  hogy  ez  a 
kihasználtság több, mint 40%. Ha Képviselő asszony tartaná a kapcsolatot a szakmai szervezettek, 
akkor  az  oktatási  kerekasztal  ülésein  ott  lenne,  akkor  tudná,  hogy a  szakmai  szervezetek  sem 
értenek egyet ezzel a döntéssel. Churchilltől idéz: „csak azt a statisztikát hiszem el, amelyiket én 
hamisítottam”, tehát a statisztikával lehet játszani, viszont szerinte az nem szép dolog, ahogyan ezt 
a város intézte. Véleménye szerint ki kellett volna a városnak mondania azt, hogy szüksége van az 
épületre.
A JOBBIK már többször felemelte a hangját az oktatási kérdések csorbulása miatt, mert lehet, hogy 
a rövid távú gazdasági érdek azt szolgálja, hogy ezt az épületet most kiadják, de vannak hosszú távú 
gazdasági-  és  nemzeti  érdekek,  melynek  az  az  értelme,  hogy  a  fiatalok  a  jövő.  Akiket  most 
kizavarnak  a  kollégiumokból  jórészük  nem  fog  Miskolcon  maradni,  ezzel  kapcsolatban  több 
visszajelzés is jött. Részint ezért is javasolták, hogy halasszák el a napirendet, beszéljék át, és ne 
politikai csinnadrattát csináljanak belőle, hanem próbáljanak meg olyan megoldást létrehozni, ami 
mindenkinek jó. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A  politikai  csinnadrattát  nem  a  városvezetés  csinálja.  Egy 
alapvetést mondtak ki, hogy a miskolciak pénzéből nem fognak üres folyósokat és szobákat fűteni. 
Ebből az alapvetésből indultak ki, mert nincs annyi pénze Miskolcnak, hogy az ablakon szórja ki.

Fedor  Vilmos: Seresné  képviselő  asszony  kimondta  az  igazságot,  hogy  ingatlanhasznosítás 
szempontjából kedvezőtlen helyen van a Karacs Teréz Kollégium. 

Benczés  Miklós: Seresné  valóban  azt  mondta,  hogy  a  Központi  Kollégium  kedvezőbb 
ingatlanhasznosítás  céljára,  de  korábban  pont  Fedor  képviselő  úr  mondta,  hogy  funkciójában 
kihasználatlan a két kollégium, és tudja támogatni az összevonást, igaz, nem ebben a formában. Pro 
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és kontra rengeteg érv van ebben a témakörben. Igazság van abban, hogy a főutcára kilátogató 
gyermekek benépesítik a főutcát, ez kardinális kérdés a jelenlegi városvezetés számára is. Pakusza 
Zoltán JOBBIK képviselőjétől felmerült az utazás, bérletvásárlás problémája, de véleménye szerint 
az  a  tanulói  létszám  alacsony,  akit  ez  valóban  érint,  de  természetesen  nem  elhanyagolandó 
probléma. 
A kardinális kérdés az lesz majd, hogy mire tudják majd ezt az épületet hasznosítani, és ebben kell  
majd a legjobb megoldást megtalálni.

Molnár Péter: Úgy érzi, hogy a vita során hozzászóló ellenzéki képviselők is értik a problémát, de 
az ő helyzetük teljesen más, mint a kormánypárti frakcióé. Ellenzékből még inkább lehetnek a nép 
hangja, fogalmazhatnak meg problémákat, de a FIDESZ-KDNP frakciót nyomja a felelősség súlya. 
Egyetért Fedor képviselővel, ismeri és tiszteli Krisztik Pál munkásságát, mely valóban hosszú távú 
lenyomatot hagyott Miskolcon. Volt már erre korábban is példa a városban, hogy megváltozott a 
demográfiai  körülmény,  és  egy épület  üressé vált,  így született  hasonló jellegű döntés.  Ha tele 
lennének a kollégiumok, akkor ez a kérdés nem is merülne fel, de sajnos tény, hogy folyamatosan 
csökken a gyermeklétszám. Megérti az ott dolgozó pedagógusok és diákok érzéseit, de elmondja, 
hogy ehhez  a  kérdéskörhöz  a  városvezetés  felelősen  nyúlt  hozzá.  Az  oktatási  bizottság  ülésén 
Főosztályvezető  úr  konzekvensen  elmondta,  hogy  minden  diákot  át  tudnak  helyezni  a  Karacs 
Kollégiumba, és az összes dolgozót is át tudja venni az intézmény.
Az utazás vonatkozásában való igaz,  hogy a Károly utcán lévő kollégium a belvároshoz képest 
kiesik, ez tény, de a bérletvásárlásra hivatkozni véleménye szerint álságos. Szerinte bizonyos diákok 
még jobban is fognak járni azzal, hogy a Karacsban vannak, mert így más közoktatási intézmény 
viszont közelebb lesz hozzájuk. Bérletet így is, úgy is meg kell venni, szerinte kevés olyan diák van, 
aki közvetlen a Központi Kollégium szomszédságában lévő iskolákba jár.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Röviden reagál Fedor képviselő hozzászólására. Mind a két épület 
mellett szólnak érvek és ellenérvek. Ha fordított lenne a helyzet, valószínűleg a Karacsban tanulók 
és  dolgozók  fejtenék  ki  ellenérzésüket  és  félelmüket.  Az biztos,  hogy mind  a  két  épületben  a 
kihasználatlanság miatt nem működhet kollégium. Az is biztos, hogy egy épület üresen marad, és 
ebben a  helyzetben egy felelősen  gondolkodó városvezetés  törekszik  arra,  hogy az  üresen álló 
épületeit  hasznosítsa,  vagy értékesítse.  A Palóczy úton lévő épület  jövője ebből  a  szempontból 
biztosabbnak látszik.

Dr. Kovács László: Az igaz, hogy a lakosság szám csökkent, 166 ezer fő fölött van 2012-ben. 
Frakciója szerinti is valóban a felelős városvezetés gyakorlatát követve hozták meg ezt a döntést, de 
fájdalmas döntéseket is meg kell hozni a többség érdekében.

Molnár Péter: Ismételten  elmondja,  hogy a  problémát  azt  mindenki  látja,  fordított  esetben  is 
hasonló lenne a helyzet. Egy dolgot viszont látni kell, hogy a Központi Leánykollégium egy olyan 
szerkezetű  épület,  amely  adott  esetben  könnyen  átalakítható  bármilyen  más  épületté,  akár 
irodaházzá  is,  míg  a  Karacs  egy  panel  épület,  abból  mást  nem  igazán  lehet  kialakítani. 
Tagadhatatlan, hogy ez is befolyásoló tényező volt.

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

Kiss Gábor alpolgármester: A számok makacs dolgok, a teljes kollégiumi férőhely kihasználtság 
59%. Úgy gondolja, hogy ilyen számokat hosszú távon senki nem tud finanszírozni, és ebben az 
esetben a város sem teheti meg. Az első pillanattól kezdve ezt nyíltan és demokratikusan kezelték. A 
kollégiumi ügynek az első áttekintése több, mint egy évvel ezelőtt történt, ami azzal kezdődött, 
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hogy valamennyi  kollégiumi  vezetőt  meghívtak,  és  nekik  mondták  el  először,  hogy a  számok 
alapján ez a rendszer így nem fenntartható. A vezetők is belátták és azt mondták, hogy ez így van. 
Ezek  után  nem  lehet  mást  tenni,  mint  alternatívákat  megfogalmazni,  mert  meg  kell  oldani  a 
helyzetet.  Ezeknél  egyszerre  kellett  mérlegelni  a  szakmai,  pedagógiai  és  az  egyéb  gazdasági 
szempontokat  is.  Mind  a  két  intézménynek  vannak  előnyösebb,  valamint  kevésbé  előnyös 
tulajdonságai, de ezeket nyilván lehet kompenzálni. Az egyeztetéseket lefolytatták, és nem kevés 
energiát  töltöttek  az  oktatási  kerekasztalnál  Molnár  bizottsági  elnök  úrral.  Késő  estébe  nyúló 
beszélgetésen vettek részt a kollégium dolgozóival. Sok érvet meghallgattak és megértettek. Akkor 
is elmondta, hogy amire lehetőség van az igények teljesítésében egy ilyen integráció kapcsán, azt 
szakmailag nemcsak támogatni fogják, hanem garantálják is. Az ilyen típusú szakmai ügyekben 
sajnos nem először jelennek meg azok a feszültségkeltések, amik politikai színezetűek is. Ha ilyen 
módon próbálnak politizálni és szakmai területre csúsznak át, akkor annak minden esetben megvan 
a következménye, és pont ott ártanak, ami mellett ki szeretnének állni.
Számtalan  technikai  probléma  van,  de  a  legfontosabb  érvként  elmondja,  hogy  ha  ez  az 
összeköltözés megtörténik, a Karacs Kollégiumnak az egyik épülete még mindig nem fog megtelni. 
Úgy gondolja,  hogy ezt  a  pazarlást  a  város  nem bírja.  Abban biztos,  hogy azok pedagógusok, 
intézményvezetők jól végzik a dolgukat, akkor minden szakmai probléma feloldható.
A befektetők  nagy  része  számára  csak  egy  ilyen  elhelyezkedésű  ingatlan  jöhet  szóba,  mint  a 
Központi Kollégium épülete. 
Az,  hogy a  rendszerbe  be  kell  avatkozni  az  biztos,  valamint  az  is,  hogy a  döntést  most  kell 
meghozni,  a  következő  hónapra  ezt  nem  lehet  elhalasztani  –  Pakusza  úrnak  ez  a  felvetése 
szakmaiatlan és megalapozatlan.
Kéri, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, mert a kisebb, rendezhetőbb problémák mellett ez 
megoldást jelent a kollégiumok működésében kialakult állapotra.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
Nemzetiségi  Önkormányzatokkal  kötött  Együttműködési 
Megállapodások  hatályon  kívül  helyezésére  és  az  új 
megállapodások megkötésére 

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

Felszólalásra jelentkezett  Bárány Péter,  a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről, megadja 
neki a szót.

Bárány  Péter: A  kormány  2011-ben  megalkotta  a  Nemzetiségi  törvényt.  Ebben  előírta  a 
nemzetiségi-  és  helyi  önkormányzatoknak  a  kötelezettségeit  és  feladatait.  A feladatok  között 
szerepel  egy  olyan  tétel,  hogy  a  nemzetiségi  önkormányzatok  működéséhez  helyiséget  kell 
biztosítani. Az együttműködési megállapodásban lévő anyagban egy olyat ajánlanak fel, ami lakott, 
és  10  nemzetiségi  önkormányzat  számára  kevés,  többek  között  azért,  mert  a  nemzetiségi 
önkormányzatoknak adott támogatás 2011. és 2012-es évben nagy mértékben csökkentették. Így 
válaszút  elé  kerültek:  vagy  az  általuk  használt  létesítményt  üzemeltetik,  vagy  a  működésüket 
folytatják. Az utóbbi mellett döntöttek, ezért folyamatosan kerülnek visszaadásra a korábban átadott 
létesítmények.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatról elmondja, hogy egy pályázatot nyújtottak be a munkaügyi 
központhoz, és elnyerték két közfoglalkoztatottnak az alkalmazásához, 80%-ban kapták meg a bért 
és közterhet. A kiegészítő részt az önkormányzatnak kellene fizetni, de azt a tájékoztatást kapták, 
hogy az önkormányzat  csak az intézményeit  működteti,  a nemzetiségit  nem. Tisztázni  szeretné, 
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hogy a nemzetiségi önkormányzat által működtetett közösségi ház is – említi itt a Bükkszentlászlón 
üzemeltetettet  –  az  önkormányzatnak  a  tulajdona,  a  nemzetiségiek  csak  társadalmi  munkából 
üzemeltetik  ezt  a  létesítményt.  Kéri  Polgármester  Úr  segítségét,  hogy ugyanúgy kapják  meg  a 
támogatást,  mint  a  többi  intézmény.  Teszi  ezt  azért  is,  mert  a  csökkentett  támogatásból  nincs 
lehetőségük arra, hogy még ezt az összeget is ki tudják gazdálkodni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Dr. Batta Angéla főosztályvezető asszonynak, hogy 
válaszolhasson a feltett kérdésre.

Dr. Batta Angéla: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnök urának arra a felvetésére szeretne 
reagálni,  amely  a  nemzetiségi  önkormányzatok  részére  biztosított  helyiséggel  kapcsolatos.  A 
nemzetiségi  törvény  szerint  havonta  legalább  16  órában  kell  a  nemzetiségi  önkormányzatok 
számára helyiséget biztosítania az önkormányzatnak, illetve a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, 
technikai  eszközöket.  Az  említett  lakott  helyiségről  elmondja,  hogy  a  referensek  jelenleg  két 
irodában  tartózkodnak,  tehát  átmeneti  megoldásként  megoldható  –  míg  nem  találnak  a 
nemzetiségek részére megfelelő helyiséget, ingatlant -, hogy addig a nemzetiségi referens irodáját 
használják.

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont 
megszüntetésére  és  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos 
középtávú  stratégiáját  és  az  abból  levezethető  célokat  és  feladatokat  2011-ben  közgyűlési 
határozatban elfogadott Sportkoncepciójában fogalmazta meg. A koncepció célja olyan szervezeti 
struktúra  kialakítása,  amely  a  sportszakmai  és  létesítményüzemeltetési  feladatokat 
leghatékonyabban képes ellátni. Ezen elvek szem előtt tartása teszi szükségessé a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont  mint  intézmény  megszüntetését  és  utódszervezetként  közhasznú  nonprofit 
gazdasági társaság létrehozását. 

A napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  hozzájáruló  nyilatkozat  kiadására  a  Forrás 
Közösségi Központ Szolgálat és a Homex 2000 Bt. részére az 
állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz

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

A vitában hozzászólók:

Dr.  Mokrai  Mihály: Egy  fajsúlyos  előterjesztést  tárgyalnak  most.  A szocialista  városvezetés 
idejében az egyházi szervezetek nyugodtan végezték tevékenységüket, a FIDESZ kormány azonban 
ebben jelentős szűkítést vezetett be, bár utólag némiképpen korrigálta. Mondja el ezt azért, mert ez 
kihatással  van  erre  a  napirendre.  Az  Újszövetség  Gyülekezet  nem  került  be  azon  egyházi 
szervezetek  közé,  akiket  a  jelenlegi  parlament  elismert,  ezáltal  ennek  az  egyháznak a  helyzete 

40



meglehetősen  nehéz  lett.  Házi  segítségnyújtási  tevékenységet  végzett  ez  az  egyház,  állami 
normatívából részesült, és innen kapta a finanszírozási forrást. Amíg meg nem szüntették az egyházi 
státuszát.
Erre a területre civilt – az egyházi szereplőkön kívül – az önkormányzat nem engedett be, így nem 
is érti a Homex-es vonulatát az előterjesztésnek. Ez az anyag véleménye szerint elhibázott. Mondja 
ezt  azért,  mert  csak  egyetlen  döntési  alternatívát  kínál,  hiába  van  benne  egy  döntési  helyzet 
felkínálva. Gazdaságai szervezetet  kíván beengedni arra a piacra,  mely esetében nem szeretnék, 
hogy gazdasági alapon működne, úgy végezné tevékenységét.
Frakciója sokat tárgyalt az Újszövetség Gyülekezet vezetőjével, másokkal is ebben a témakörben, 
és azt gondolják, hogy számukra az a helyes döntés, ha ezt az előterjesztést támogatják. Teszik ezt 
azonban félszívvel, mert van benne egy olyan gazdasági szervezet, amit viszont nem támogatnának, 
de nincs döntési  alternatívájuk.  Azért  támogatják majd ezt az előterjesztést,  mert  a kisegyházak 
melletti politikai kiállást akarják ezzel felvállalni. Ez a döntés egy érdekes politikai dilemma, de 
úgy döntöttek frakciójával, hogy támogatják az anyagot. Mégpedig azért, mert hitet akarnak tenni 
amellett, hogy az egyház és a vallásgyakorlás nem az adminisztratív intézkedésektől függ, hanem 
attól, hogy az emberek hisznek-e benne, vagy sem.

Dr. Kovács László: Ha elfogadják, hogy a szocialisták baloldaliak, és azt is, hogy annak ismérve, 
hogy az üldözöttek védelmére kel, akkor szeretné tudni, hogy a Kádár vagy Rákosi rendszerben a 
szocialisták elődpártjai mennyire képviselték az üldözött egyházakat.
Az anyag tartalmi részével kapcsolatban sok mindennel egyetért az előtte szólóval, főleg abban, 
hogy a város szociális ellátásából a házi segítségnyújtás egy kardinális területet képez. Az, hogy ez 
milyen  formában  kerül  ellátásra  az  valóban  meghatározó  az  önkormányzat  és  a  szociálisan 
rászoruló ellátottak vonatkozásában. 
Frakciójának  meggyőződése,  hogy  a  törvény  szelleme  szerint  elsősorban  az  önkormányzati 
fenntartású szolgáltatókat kell támogatni, és abban az esetben kívánják támogatni a nem állami, 
nem önkormányzati  fenntartású szolgáltatókat,  hogyha nem tudja ellátni,  vagy a profilja szerint 
olyan ellátási formát lát el, amit az önkormányzati fenntartású szociális szolgáltató nem képes.
Az előzetes vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy abban az esetben, ha önkormányzati szolgáltatók 
fogják ellátni a nevezett szolgáltatást, akkor ellátható lesz a feladat. Abba az esetben, ha szükség 
lesz rá, bevonásra kerülnek a többi típusú szolgáltatók is.

Dr. Mokrai Mihály: Szeretné, ha a képviselőtársában a baloldaliság nem ilyen formában jelenne 
meg.  A  baloldaliság  alapértékei  a  társadalmi  igazságosság,  a  humanizmus  és  a  rászorultakról 
történő gondoskodás. A kormánypárti képviselők is hasonló felfogásban gondolkodnak a világról. 
Utoljára Gyurcsány Ferenctől olvasta, hogy az MSZP nem elég baloldali.
A  Képviselő  úr  beszéde  végén  elhangzott  javaslatot  viszont  maximálisan  tudja  támogatni. 
Kezdődjön  el  tárgyalás  abban  a  kérdéskörben,  hogy  akik  kikerültek  az  egyházi  státuszból 
valamilyen besorolást kaphassanak, és erről kezdődjön egyfajta gondolkodás. Üdvözli,  ha ebben 
Miskolc Önkormányzata felterjesztéssel él az illetékes minisztérium felé, és ezt Polgármester úr 
megfogalmazza  egy felterjesztésben.  Ez valóban megoldásnak tűnik a  probléma kezelésére,  ezt 
frakciója nevében támogatni tudja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.
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A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc-Avas  városrész  Fényi  Gyula  téren 
jelzőlámpa  kialakítása  miatt  a  megszűnő  aluljáró 
hasznosítása  tárgyában  hozott  V-121/31.676/2009  számú 
közgyűlési határozat visszavonására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatként 
kezeli  a  város  területén  a  közbiztonság  helyzetének  javítását.  Ennek  érdekében  az  Avas 
városrészben - mely terület a közbiztonság szempontjából kiemelt övezet - közbiztonsági pont kerül 
kialakításra az aluljáróban, ezzel fokozva a közterület-felügyelők jelenlétét.  Az aluljáróban eseti 
jelleggel  felzárkóztató,  közösségformáló rendezvények  megtartásával  javítani  kívánják az itt  élő 
emberek közösségi életét. 

A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Molnár Péter: Az Avas városrésznek ezen a  frekventált  helyen – Fényi  Gyula tér  –  egykor  a 
lakosoknak  egy  aluljárón  kellett  volna  átjárniuk,  de  látszott,  hogy  nem  használják,  inkább  az 
úttesten keresztül szaladgáltak át. Korábban is javasolták már, hogy lámpás kereszteződés kerüljön 
kialakításra.  Ez mára  már  megvalósult,  használják  is  a  lakosok,  viszont  az  aluljáró  ott  maradt.  
Bejáratait  lefedték,  azonban  ez  egy  olyan  hely,  lehetőség,  amit  érdemes  lenne  a  városnak 
kihasználnia, és ez az előterjesztés erre tesz javaslatot, amit frakciójuk támogat. Fontos lenne ott 
egy közbiztonsági pontnak a kialakítása. A tőle néhány méterre lévő iskola és több egyházközösség 
is a környékről jelezték, hogy ők is jótékony, illetve egyéb célra tudnák hasznosítani azt a teret, ami  
örömteli. 

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

A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  helyiségeinek  és  ingó  vagyontárgyainak 
bérbeadására  a  Magyarországi  Németek  Általános 
Művelődési  Központja  Intézményfenntartó  és  Működtető 
Közalapítvány  részére,  és  a  német  iskola  működtetéséhez 
szükséges  tárgyi  feltételek  biztosításáról  szóló  közgyűlési 
határozat módosítására

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

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okirat 
módosításának jóváhagyására

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 
előterjesztés tárgyalásával folytatja munkáját, ennek megfelelően zárt ülés rendel el.
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Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy – Jegyző Úr, Aljegyző Úr, a Polgármesteri  Kabinet 
vezetője,  a  Jegyzői  Kabinet  főosztályvezetője,  osztályvezetője,  a  Humán  Főosztály vezetője  és 
osztályvezetője, a Jegyzői Kabinet munkatársai és a technikai személyzet kivételével hagyják el az 
üléstermet.

- A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül -

Zárt ülést követően.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A mai testületi ülés napirendjére felvett előterjesztések tárgyalását 
befejezték. Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.

Hozzászólók:

- Bartha György képviselő úr írásban kérdte a közérdekű bejelentések, kérdéseknél felszólalásának  
a szó szerinti jegyzőkönyvezését. -

Bazin Géza: Városüzemeltetéssel függ össze a mondanivalója, tavalyi évben Pereces területén és a 
Bányásztelepen a  „sarazás”  -  útszéli  hordalék  –  eltakarítása  elmaradt,  kéri  ennek mihamarabbi 
pótlását.
Ettől nagyobb probléma, hogy Pereces – Bulgárföld – Észak-Kilián környékén is jelentkezik már az 
illegális szemétlerakás, erre is fokozott figyelmet kell szentelni.
Ugyancsak Bulgárföld – Kilián vonatkozásában fűvágás, zöldterület gondozás szempontjából 1-es 
kategóriába tartozik, mégis már lassan ott tartanak, hogy az ülőpadokat sem látni a fűtől.
Polgármester  úr  felé  is  megküldték  a  levelet,  mely  Perecesen  temetőgondnok  megszűnésével 
kapcsolatos. Kéri, hogy gondolja át ennek a levélnek a tartalmát. Ezt – közcélú foglalkoztatott által 
betöltött munkakört hagyják meg, illetve állítsák vissza. A kegyeletüket lerovók biztonsága fontos 
lenne.
Tudomásuk szerint az önkormányzatnál Škoda típusú gépjármű beszerzésre került, és kérdezi, hogy 
miért volt rá szükség, valóban zároláskor történt-e a megrendelés.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A városüzemeléssel kapcsolatos kérdéseket majd az osztályvezető 
válaszolja meg.
A gépjárművel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában volt egy Volkswagen, 
ami szét lett  hajtva,  tönkrement,  így kénytelenek voltak eladni,  és ezért  volt  szükséges újnak a 
beszerzésére. Helyébe egy sokkal olcsóbbat vettek.

Pakusza Zoltán: Köszöni a perecesi átfogó ellenőrzést. 
Ezen kívül a lakók megkeresték a Vilma forrásról szóló hírrel, hogy az eddig a város tulajdonában 
lévő forrást magán kézbe adnák, így van-e.
Miskolcot  érintő közlekedés,  a Zöld-Nyíl  projekt a városnak még sokba fog kerülni,  mert  több 
dolog sem úgy működik a közlekedésben, mint ahogy kellene. A Győri kapuban is volt róla szó, 
hogy  a  hátsó  úton  megnőtt  a  forgalom,  ami  miatt  a  lakók  elégedetlenkednek,  hiszen  a 
villamosprojekt előtt nem így volt, ez az ingatlanok árát is csökkenti. Tudomása szerint az utcának a 
többirányúsítását a város vissza fogja adni. Kérdése, hogy akkor mi lesz a városi közlekedéssel, 
mert jelenleg is hatalmas dugók vannak, és a Győri kapu zártpályásítása hatalmas problémát jelent. 
Az Újgyőri főtér közlekedési szempontból katasztrofális,  ennyi lámpával irányított  körforgalmat 
ritkán látni. Zebra, lámpa, buszmegálló, másik lámpa méterenként követi egymást, ezzel valamit 
kezdeni kellene.
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A villamosmegállók átláthatatlanná teszik a zebrákat, de legfőképpen balesetveszélyessé, mert az 
összes zebra a villamosmegállók után van, és az autóvezető alig, vagy egyáltalán nem látja, hogy át 
akar-e  kelni  valaki  az  úton,  vagy  sem,  de  ugyanez  érvényes  visszafelé  is.  Ez  életveszélyes 
véleménye szerint.
Az útnak a minősége rengeteg kívánni valót hagy maga után. Kérdezi, hogy ki ennek a műszaki 
felelőse.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Képviselő  úr  kérdései  a  Zöld-Nyíllal  kapcsolatosak  mind.  A 
beruházás megkezdésekor az a döntés született, hogy 4 cm-el emeltebb lesz a pálya, a várost fogja 
majd ennek a kijavítása terhelni. 
A Görögszőllő utcai eltereléssel kapcsolatban úgy látja, hogy egyik sem jó megoldás – ha elviszik a 
forgalmat, ha ott tartják, egyik sem. Ezért úgy döntöttek, hogy megnézik, hogy nyáron hogyan lehet 
a  forgalmat  fokozatosan  visszaterelni  a  főútra,  ennek  az  eredményéből  levonják  majd  a 
következtetéseket. 
Az tény,  hogy a  Zöld-Nyíl  projekt  arról  szólt,  hogy átterelje  a  tömegközlekedési  eszközökre  a 
városlakókat, ezért a közúti közlekedést szűkebb keresztmetszetben biztosítja a jövőben. 
Az Újgyőri főtér esetében nagyon balesetveszélyes volt az a megoldás, hogy a villamosmegállótól a 
buszpályaudvarhoz egy nagyon nagy forgalmú úton kellett átmenniük a gyalogosoknak, ezért  is 
született az a döntés, hogy közvetlenül egy járdán tudjanak átmenni. A jövőt mindenképpen abban 
látják, hogy a Kiss Ernő utcának a meghosszabbítását tovább viszik a számozott utcákig, és a Déli-
Tehermentesítő így teljességgel kikerülné az Újgyőri főteret, és szűkebb áthaladó forgalom lenne 
ezáltal a Győri kapuban is. Ez a terv, hogyha még lehetőség van rá a Zöld-Nyíl keretből, de ennek 
sajnos nincs nagy valószínűsége.

Dr. Kovács László: Köszöni minden illetékesnek, hogy az előző közgyűlési felszólalását követően 
megtörténtek a kátyúzások az Ómassa városrészen.
Az  Árpád  utcai  parkolóhelyek  megszűnésével  kapcsolatos  kérése  –  amit  már  többször  is 
megfogalmazott  -,  hogy  a  másik  oldalon  ezt  pótolják.  Köszöni  Szőke  László  segítségét,  aki 
összekötő szerepet vállalt  a Zöld-Nyíl  és a képviselői kérés között,  hogy kielégítsék a lakosság 
igényét. A tárgyalások elkezdődtek, de még az érdemi munka nem.
Közérdekű bejelentésként jelezni szeretné, hogy a képviselői keretéből az Árpád utcai játszóteret 
felújítja,  valamint  a  Hegyalja utca végének az útépítését,  a  Papír  utcának az útépítése meg fog 
történni.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Visszatér  az  előző  kérdésre,  az  Újgyőri  főtér  buszmegálló 
témájában, ahogy a helyiek kérték, valószínűleg vissza rakják az eredeti helyére. Ebben már meg is 
egyeztek, és a kivitelezést hamarosan elkezdetik a konzorciummal. 
A parkolóhellyel  kapcsolatos  kérdéseket  Pfliegler  Péter  alpolgármester  úr  lajstromba  vette,  így 
annak mihamarabb végére járnak.

Benczés  Miklós: Első  kérdésére  már  választ  is  kapott  Újgyőri  főtér  és  buszmegállójának 
elhelyezését illetően, köszöni, hogy ez ügyben lép a városvezetés.
A  következő  probléma  Lyukóvölgyet  érinti,  a  vízellátást,  illetve  a  szennyvíz  elvezetését. 
Rengetegen keresték meg ezzel a témával a kertszövetkezetek részéről. Elmondja, hogy jövőhéten 
24-én,  17  órától  a  Szent  Imre  Római  Katolikus  iskolában  Sebestyén  László  –  országgyűlési 
képviselővel  –  lakossági  fórumot  tartanak.  Meghívott  vendég  lesz  Üszögh  Lajos,  a  MIVÍZ 
igazgatója, és várják a kérdések feltevését, és reméli hogy tudnak majd megoldást találni. 
A Tátra utcában élőknek évek óta problémát jelent a nyárfák ágainak letörése vihar esetén, többször 
kérték a fakivágást. Ez most meg fog valósulni, és ezúton is köszönetét fejezi ki a Városgazdának.
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Seresné Horváth Zsuzsanna: Gyereknap alkalmával az önkormányzat a Turisztikai Kft. jóvoltából 
megajándékozza  a  városban  élő  14  éven  aluli  gyermekeket  2  ingyenes  belépővel,  ami  a 
Vadasparkba  és  a  Barlangfürdőbe  szól.  Egyéni  körzettel  rendelkező  képviselők  ennek  nagyon 
örülnek,  hogy  a  körzetükbe  tartozó  óvodásokat,  iskolásokat  ilyen  módon  felköszönthetik 
gyermeknap  alkalmából.  Köszönetüket  fejezi  ki  Czinkné  Sztán  Anikónak,  hogy  biztosította 
számukra  ezt  a  lehetőséget.  Ezzel  nemcsak  a  gyermekeknek,  hanem  családjaiknak  is  örömet 
okozhatnak, mert a belépők felnőtt kísérettel érvényes. 
A körzetéből többen megkeresték a fűnyírással, kátyúzással, sarazással kapcsolatban. Tapasztalata 
szerint a fűnyírás már nagy üzemben zajlik a városban, viszont munkálatok elvégzésének üteméről 
szeretne felvilágosítást a Városgazda részéről.

Dr. Mokrai Mihály: Volt választási körzetéből, a Corvin utca 7. szám alatti lakosok keresték meg. 
Az  a  problémájuk,  hogy  az  egyik  lakó,  aki  most  költözött  be  a  1.  em.  2-es  lakásba  –  MIK 
tulajdonában lévő – olyan tevékenységet folytat, ami nem felel meg a társasházas életközösségek 
együttélési szabályainak. Konkrétan a kutyáinak döghúst főz. Személyesen is elment megnézni, és 
egész 10 emeletes panelházat átható rothadt szag van, ami beleeszi magát a lakásokba, a ruhákba. 
Kéri a MIK-et, hogy nézzenek utána, tegyenek valamit a lakóval.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.
Kéri a MIK-et, hogy egy héten belül járjanak el az ügyben.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Győri kapu helyzetéről kíván néhány gondolatot megosztani. A 
mai napon átfogó ellenőrzést tartottak – a lakók kérésére – az Újgyőri főtér környékén, ahol 50 
ellenőrzést folytattak le, ebből 7-nél eljárás megindítására került sor.
Kéri  a lakók türelmét – első sorban a Rácz és Andor utcaiakét -,  hogy a járdaépítés ideje alatt  
legyenek  türelemmel.  Ebben  köszöni  a  Városüzemeltetésnek  a  közreműködését.  Az  Andor 
utcaiaknak  örömhírül  szolgálhat,  hogy a  hosszú  építkezések  után  egy korszerű,  komfortos  utat 
fognak kapni, és megtörténik a közvilágítás korszerűsítése is. Június 15-ig ígérte a kivitelező az utca 
teljes aszfaltszőnyegezését, amihez az ott élők további türelmét kéri.
Kéri a Győri kapui körzet lakóit, hogy legyenek a legvirágosabbak a városban. Tapasztalhatták is, 
hogy május eleje óta helyezik ki a virágágyásokat, ültetik ki a palántákat és helyeznek virágtartókat 
a lámpaoszlopokra. Kéri a lakosságot, hogy közösen vigyázzanak rájuk, mert az a cél, hogy egy 
kellemes, virágos környezetben élhessenek.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Jegyző úrnak címzi kérdését, ami a Dr. Simon Gáborral kapcsolatos 
telekügy. Bírósági eljárás indul ellene birtokvédelmi eljárás keretében, ezért kerítést építtetett – ami 
ellen korábban hevesen tiltakozott -, és sajtótájékoztatót is tartott erről.
Kérdése, hogy a bírósági eljárást az állampolgárok végig kísérhetik-e, amiben Simon úr elő fogja 
terjeszteni a védekezését, valamint, hogy kinek kellett volna ezt a kerítést ténylegesen megépítenie 
– Simon Gábornak, vagy a városnak. További kérdése, hogy áll-e még az a vaskerítés, ami a városi 
vagyon megközelítését gátolja, és ami bele van építve a képviselő úr kerítésébe, valamint történt-e 
már bérleti díj fizetés vagy megállapítás a telek éveken át tartó használatáról.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Megadja  a  szót  Dr.  Csiszár  Miklós  jegyző  úrnak,  hogy 
válaszolhasson a feltett kérdésekre.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: A bírósági eljárások nyilvánosak, tehát részt lehet rajta venni bárkinek.
A kerítés építéssel kapcsolatban, hogy kinek kellett volna megépítenie, az illetékes osztályvezetőt 
kell megkérdezni. 
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A korábbi  kerítésről,  hogy  áll-e  még,  az  utolsó  információja  az  volt,  hogy  megindította  az 
önkormányzat a bírósági eljárást, ekkor a kerítés még létezett, ezért sem tudta birtokba venni az 
önkormányzat a saját területét.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Vargha Tibor osztályvezető úrnak

Vargha Tibor: Elmondja, hogy a kerítés megépítésének szempontjából két szabályt kell figyelembe 
venni. Nincsen olyan rendelkezés, miszerint kötelező lenne a kerítést megépíteni. Van egy általános 
építési szabály, amely kimondja, hogy ha kerítés épül, azt kinek kell megépíteni. Jelen esetben a 
tulajdonnyilvántartás szerint ez egy saroktelek. Megítélésük szerint ezt a képviselő úrnak kellett 
megépítenie mind a két oldalon.

Földesi  Norbert: Kérdése  az  Avasi  Arborétummal  függ  össze.  Az  elmúlt  időben  többen 
megkeresték azzal, hogy igaz-e az a hír, hogy elindult egyfajta gondolkodás a város vezetésében 
azzal kapcsolatosan, hogy azt a területet eladják, felparcellázzák.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A hír  kacsa,  egyáltalán  nem szándékoznak hasonlóképpen sem 
eljárni az arborétum ügyében.

Szabó Sándor: A Jókai  lakótelepen dolgozó orvosok levélben keresték meg parkolási  gondjaik 
megoldása érdekében.  Az orvosi rendelő és a  mellette  lévő Coop áruház között  mindössze egy 
parkoló szolgálja az ott dolgozó 4 orvos parkolási lehetőségeit,  amit ráadásul rendszerint mások 
használnak jogtalanul. Kérésük az, hogy az orvosi rendelő megfelelő számú parkolóhelyet kapjon.  
Másik megkeresés a  Dózsa György utca 12.  szám alatti  takarékszövetkezet  vezetősége részéről 
érkezett felé. Az előttük lévő park és a köztéri padok elhanyagolt állapotban vannak. Többször is 
panaszt  tettek  ennek  elhárítása  érdekében.  2002  óta  a  Városgazdával  a  szövetkezetnek 
együttműködési  megállapodása  van  a  park  gondozásával  kapcsolatban.  Ezt  a  kötelezettségét  a 
Városgazda Kft. már hosszú ideje nem teljesíti, kéri ez ügyben a szükséges intézkedés megtételét.
A harmadik  panasz,  ami  felé  érkezett  a  Jókai  lakótelepet  a  Fazekas  utcával  összekötő  aluljáró 
lépcsőinek elhanyagolt állapotáról szólt. A lépcsőfokok kitöredeztek, siralmas állapotban vannak, 
halaszthatatlan intézkedést kérnek az arra járók a veszély elhárítása érdekében.

Fedor Vilmos: Kéri a város közreműködését, illetve szeretné felajánlani azt, hogy minél többen 
együtt játszhassanak. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság valamint az 
itthon Miskolcon Egyesület rendezi a Fedezzük fel Miskolcot - VárosJárás 2012 nevű vetélkedőt az 
idén 6. alkalommal. Azok a miskolciak – gyerekek, családok, civil közösségek -, akik szeretnének 
többet  tudni  a  városról,  lokálpatriótának  érzik  magukat,  de  úgy gondolják,  hogy van még  mit 
tanulni, azok számára rendezik a játékot. Június 2-án lesz megtartva, jelentkezni május 28-ig lehet, 
5 fős csapatokban, 4 kategóriában.
Köszöni a bizottságnak a támogatását, Alpolgármester úrnak, osztályvezető uraknak a támogatását. 

Dr. Tompa Sándor: Három olyan kérdést kíván feltenni, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet 
információhoz jutni Miskolcon állampolgárként, képviselőként.
A város honlapjain – miskolc.hu, varosfejlesztes.hu, a Holding és cégeinek honlapja - való keresés 
többször zsákutcához vezet, nehezen kezelhető. Kérdése, hogy mikor lehet működőképes városi, 
városhoz  kapcsolódó  honlapokat  megtalálni,  és  hogyan  lehet  az  adott  kérdések  végére  jutni. 
Személyes tapasztalata, hogy órákon át kereste a településszerkezeti tervet, majd egy kollégával 
való beszélgetést követően néhány órán belül megjelent az információ a miskolc.hu oldalon.
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Kérdezi,  hogy mit  tudhat meg egy képviselő a város ügyeiről.  Igaz-e az,  hogy Polgármester úr 
személy szerint engedélyezi – Jegyző úr segédletével – azt, hogy milyen információkhoz juthatnak 
hozzá a képviselők. 
Milyen szabályrendszer működik a városházán a tekintetben, hogy hogyan juthat egy képviselő 
információhoz  a  korábbi  határozatok  végrehajtása,  vagy az  új  készülő  határozatok,  rendeletek, 
fejlesztések előkészítések kapcsán. Igaz-e, hogy személyesen Polgármester úrhoz kell levelet írni, 
ha egy képviselő információhoz szeretne jutni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A honlap valóban állandó fejlesztés alatt áll, köszöni is a segítséget 
a hiányosságok felhívásában.
A közérdekű információáramlással kapcsolatban elmondja, feltételezi, hogy 20 éve nem nyúlt hozzá 
senki.  Badar  ötletnek  tartja,  hogy személyesen  hozzá  kellene  fordulni  azoknak,  aki  bármilyen 
információval szeretnének a városról bírni. Tehát ez nem igaz.

Bartha  György:  „Tisztelt  Polgármester  Úr,  Tisztelt  Közgyűlés!  Egy  kérdést  szeretnék 
Polgármester Úrnak feltenni. Választókerületemben található a Bartók Béla köz, János utca, Vár 
utca és Bartók Béla utca közötti tömb. 40 család él ott. Szeretném megkérdezni, hogy mi a városnak 
a célja ezzel a tömbbel, igaz-e, hogy ott utat akar nyitni? Igaz-e, hogy fel akarja tárni ezt a területet? 
Köszönöm szépen.” 

Dr. Kriza Ákos polgármester: „Tisztelt Képviselő Úr! Semmi mást nem akar a város tenni, mint 
ami a városrendezési tervben elfogadva van és az a városrendezési terv több mint két évvel ezelőtt 
lett elfogadva. Csak a városrendezési terv szerint cselekszik a város bármilyen építés, átépítéssel 
kapcsolatos dolog történik a városban. Nem úgy mint például itt a Déli tehermentesítő útnál, ami 
nem is szerepelt a városrendezési tervben amit Önök elindítottak annak idején. Úgy hogy minden 
egyes, mi tartjuk magunkat a szabályzókhoz, semmit nem fogunk másképp tenni, mint amit lehet.”

Jakab Péter: Miskolci kerékpárosok keresték meg azzal, hogy a Városi Sportcsarnok előtt több 
kerékpár parkolóhelyet szeretnének – legalább 10 férőhelyeset, a mostani 4 helyett.
A kérdése az, hogy szeretné, ha a városvezetés állást foglalna azzal kapcsolatban, hogy Dr. Mengyi 
Roland  nevével  fémjelzett  Összeurópai  Roma  Stratégia  Miskolcon  szeretne  egy  roma 
médiacentrumot létrehozni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az első kérdés, kérés szerinte megoldható.
A második kérdésre a válasza, hogy még nem kereste meg senki ezzel az üggyel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy nincs több közérdekű bejelentésre jelentkező.
Bejelenti, hogy az előterjesztésekről történő tételes szavazások következnek, az elfogadott meghívó 
szerint.

Az 1. napirend tárgya: Javaslat „Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési 
és  befektetés-ösztönzési  rendelete  alapján  átmeneti 
támogatás  nyújtása  a  Robert  Bosch  Energy  and  Body 
Systems  Kft.  termelőkapacitás  fejlesztéséhez”  tárgyban 
hozott  V-149/43.809/2010.  sz.  közgyűlési  határozat 
módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy     határozat     elfogadásáról     kell   
szavaznia a Közgyűlésnek. 
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Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal 8 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-122/2830/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. miskolci termelőkapacitás 
fejlesztéséhez nyújtott átmeneti támogatásról szóló V-149/43.809/2010. közgyűlési határozat 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat „Miskolc Megyei Jogú Város 
vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési rendelete alapján átmeneti támogatás nyújtása 
a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. termelőkapacitás fejlesztéséhez”  tárgyban 
hozott V-149/43.809/2010. sz. közgyűlési határozat módosítására című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. A V-149/43.809/2010. közgyűlési határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 
miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez a 2011. évi költségvetésben 250.000 
(kétszázötvenezer) euró összegű és a 2012. évi költségvetésben 250.000 (kétszázötvenezer) euró 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás folyósítása forintban történik, a 
támogatási szerződés aláírását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB árfolyam szerinti 
forint értéken. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a támogatás igénybevétele 
érdekében vállalja 1,66 milliárd Ft értékű beruházás megvalósítását, valamint a beruházás 
kezdési időpontjától (2009. október 08.) számított 2 éves időtartam alatt 2011. szeptember 30-ig 
550 új munkahely létrehozását, amely létszám foglalkoztatását legalább 5 éven keresztül (2016. 
szeptember 30-ig) fenntartja. A fejlesztés bázis létszáma a 2009. szeptember havi átlagos 
statisztikai állományi létszám: 932 fő.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Főépítészi Főosztály
Közreműködik:         Gazdálkodási Főosztály
Határidő:         azonnal

2.A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  :   Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül
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A 2. napirend tárgya: Javaslat  „Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  tornatermének  és  sportudvarának 
infrastruktúra-fejlesztése;  Diósgyőri  rendőrőrs,  és  a 
Bűnmegelőzési  Centrum  épületének  infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat benyújtására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy     határozat     elfogadásáról   kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.

Kéri, most szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

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

V-123/2831/2012. sz. határozatot

Tárgy: „Szabó Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  tornaterem  és 
sportudvarának infrastruktúra-fejlesztése; Diósgyőri Rendőrőrs és a Bűnmegelőzési 
Centrum épületének infrastrukturális fejlesztése ” című pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási  Nyelvű  Iskola  tornatermének  és  sportudvarának  infrastruktúra-fejlesztése;  Diósgyőri 
rendőrőrs,  és  a  Bűnmegelőzési  Centrum  épületének  fejlesztése”  című  pályázat  benyújtására 
vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A  Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
összeállította  és  benyújtotta  pályázatát  a  Belügyminisztérium  által  meghirdetett  4/2012 
(III..1.) BM rendelet  5. melléklet 13. b) és c) jogcímekre az alábbiak szerint:

Jogcím A pályázat címe Biztosítandó 
saját erő

Elnyerhető 
támogatás

Összesen

B, Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola tornatermének és 
sportudvarának 
infrastruktúra-fejlesztése 
(Vörösmarty u. 76.)

 4 998 772 Ft 19 995 089 Ft 24 993 861 Ft

C, Diósgyőri Rendőrőrs, 
Miskolc, Árpád út 2. sz és a 
Bűnmegelőzési Centrum 
Miskolc, Széchenyi u. 12/B 
sz. alatti épületének 
infrastrukturális fejlesztése

2 489 306 Ft 9 957 222 Ft 12 446 528 Ft

Mindösszesen: 7 488 078 Ft 29 952 311 Ft 37 440 389 Ft

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős Főépítészi Főosztály
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására és intézkedések megtételére.

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

3. A Közgyűlés biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges saját erő összegét, mely az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  „Pályázati  önrész”  költségvetési  soron 
rendelkezésre áll. 

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

4. A Közgyűlés támogatja a projektek megvalósítását és tudomásul veszi az alábbiakat: 

• A Bűnmegelőzési Centrumnak helyet adó épület (Miskolc, Széchenyi u. 12/B) valamint 
a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc, Vörösmarty u. 
76. sz) épületét a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja,  a  feladatellátási  helyet  nem szünteti  meg és nem adja át  az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

• A Diósgyőri Rendőrőrsnek helyet adó, támogatásból korszerűsített (Miskolc, Árpád u. 
2.sz) épületet a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő: folyamatos, a beruházás befejezésétől számított 5 évig.

A 3. napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 
ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon apport 
útján történő átadására 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy     határozat     elfogadásáról   kell 
szavaznia a Közgyűlésnek, valamint az előterjesztéshez módosító     indítványt     nyújtott be.

Kéri, hogy először szavazzanak az előterjesztői módosító indítványról.

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) az előterjesztői módosító 
indítványt elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  most  szavazzanak  az  előterjesztés szerinti határozati 
javaslatról, figyelemmel az elfogadott előterjesztői módosító indítványra is.
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A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

V-124/2832/2012. sz. határozatot

Tárgy:   A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére ingatlan használatba adása és 
ingó vagyontárgyak apport útján történő átadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a Miskolci Nemzeti Színház 
Nonprofit Kft. részére ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon apport útján 
történő átadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Nemzeti  Színház Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság használatába adja térítés ellenében, évi 100.501 eFt+ÁFA 
bérleti díj megfizetése mellett a Miskolc 2510 hrsz.-ú, 3525 Miskolc, Déryné u. 1. sz. 
alatti ingatlant 2012. június 1. napjától határozatlan időre, a közfeladat ellátási szerződés 
fennállásáig  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  ingatlan  használatba  adási  szerződés  
aláírására.
Az ingatlanhasználat feltételei évente felülvizsgálatra kerülnek.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 01.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  Miskolci  Nemzeti 
Színház  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  tőkeellátása  érdekében  Miskolc  MJV 
Önkormányzata nevében 2012. június 1. napjával tőkeemelést hajt végre az 1/a mellékletben 
szereplő  eszközök  könyv  szerinti  nettó  értékének  megfelelően,  75.570.  000  Ft  összegű 
apport formájában.
A  Társaság  működéséhez  szükséges,  az 1/b  mellékletben  szereplő  egyéb  eszközök 
14.337.598  Ft  értéke  a  társaság  tőketartalékát  növeli.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Közgyűlés a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratát  az I/1.  melléklet  szerint  módosítja,  és felhatalmazza a Polgármestert  az Alapító 
Okirat  módosítás,  valamint az I/2.  melléklet  szerint egységes szerkezetbe foglalt  Alapító 
Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 01.
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A 4. napirend tárgya: Javaslat  a  Szinva-Népkerti  Óvoda névváltoztatására és  az 
alapító okiratok módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy     határozat     elfogadásáról   kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-125/2833/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Szinva-Népkerti Óvoda névváltoztatása és alapító okiratok módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Szinva-Népkerti  Óvoda 
névváltoztatására  és  alapító  okiratok  módosítására”  című előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szinva-Népkerti Óvoda  Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- az intézmény neve szövegből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szövegrész,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből      

„Hadirokkantak u.: 210 fő (1 cs. tornaszoba)” szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül:

   - az intézmény neve szövegrész „Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda„ szöveggel,
-  az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részt „Hadirokkantak u.: 200 fő” 

szöveggel.
     
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

2.)A Közgyűlés  az  Avas  és  Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal szöveg részből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül: 
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal részben „Eszterlánc  Néphagyományőrző 
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Óvoda„ szöveggel.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

      Határidő:           2012. szeptember 1.

3.) 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 megküldését.

       Felelős: Polgármester
       Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Közreműködik:                        Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

4.) A Közgyűlés 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

A 6. napirend tárgya: Javaslat a „Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés” 
című  projekt  pályázatának  kidolgozására,  valamint  a 
projekt  előkészítésére  vonatkozóan  szerződéskötés  a 
Miskolci Városfejlesztési Kft-vel

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy     határozat     elfogadásáról   kell 
szavaznia a Közgyűlésnek.

A Közgyűlés 20 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-126/2835/2012. sz. határozatot

Tárgy:  Hozzájárulás a  „Miskolc-  Csanyik  turisztikai  attrakciófejlesztés”  című  projekt 
pályázatának  kidolgozásához,  valamint  a  projekt  előkészítésére  vonatkozóan 
szerződéskötés a Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  
Miskolc-  Csanyik turisztikai  attrakciófejlesztés” című projekt pályázatának kidolgozására, 
valamint a projekt előkészítésére vonatkozóan szerződéskötés a Miskolci Városfejlesztési Kft.-
vel” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  „Miskolc-  Csanyik  turisztikai 
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attrakciófejlesztés” című projekt pályázatának kidolgozásához.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében 
a  Polgármester  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.-vel  a  projekt  előkészítési  munkálataira 
15.000.000,-  Ft  +  ÁFA összegben  szerződést  kössön,  és  a  szerződést  aláírja.  A kiadás 
fedezete a 2012. évi költségvetés „Diósgyőr-Lillafüred kisattrakció” beruházási tételsorról 
biztosítandó.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:   Miskolci Városfejlesztési Kft.

Főépítészi Főosztály
Határidő: azonnal

A 7. napirend tárgya: Javaslat a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottságba új 
bizottsági tag megválasztására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy     határozati     javaslatról     kell szavazniuk.
A személyi  kérdés  eldöntéséről  kell  szavazni,  melyhez  minősített  döntésre,  legalább  15  igen 
szavazatra van szükség.

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-127/2552/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságba új bizottsági tag megválasztása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Városgazdálkodási  –  és 
üzemeltetési  Bizottságba  új  bizottsági  tag  megválasztása”  című  előterjesztést,  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottság 
tagjaként az elhunyt Giákné Bobály Judit helyére  Takács Gábort (Fidesz-KDNP, 3528 Miskolc, 
Berzsenyi D. u. 1/a.) 2012. május 17. napjától megválasztja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal 

A 8. napirend tárgya: Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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V-128/2836/2012. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatairól 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól” című  előterjesztést  és a következő határozatot 
hozta:.

1./  A  Közgyűlés  a  melléklet  szerinti  „Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatairól” című beszámolót elfogadja.

Felelős:                        Kiss Gábor alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:           Miskolc város gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeinek 

vezetője 
Határidő:                   folyamatos

A 9. napirend tárgya: Tájékoztató  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi pályázati tevékenységéről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy határozati   javaslatról   kell dönteniük.
Kéri, hogy szavazzanak.

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta 

V-129/2837/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi pályázati tevékenysége

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri  Hivatal  2011.  évi  pályázati  tevékenységéről”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Polgármesteri  Hivatal  2011.  évi  pályázati 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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A 10. napirend tárgya: Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról

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

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

V-130/2838/2012. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2011. évi 
munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló 
– a határozat mellékletét képező – beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: A határozat kiadásáért az aljegyző
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi indítványok szavazására térnek rá.

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a kollégiumi intézményhálózat átszervezésére 

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

A  Közgyűlés  17  igen,  10  nem  szavazattal,  0 
tartózkodás mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta 
a

V-131/2834/2012. sz. határozatot

Tárgy: A kollégiumi intézményhálózat átszervezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kollégiumi intézményhálózat 
átszervezésére ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Közgyűlés  a Központi Leánykollégiumot jogutód nélkül megszünteti, a megszüntető okiratot 
(1. sz. melléklet) jóváhagyja.

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.
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 2.) A Közgyűlés a Miskolc 2667 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után kialakuló Miskolc 2667/2 
hrsz.-ú  ingatlan  alábbi  épületrészeit,  valamint  az  üzemeltetéshez  szükséges  ingó 
vagyontárgyakat a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 
továbbiakban is konyha üzemeltetésére rábízott vagyonként átadja:
Pince  -  Zöldség  raktár,  göngyöleg  raktár,  gázmérő  helyiség  és  raktár,  szellőző  gépház  - 
összesen: 160,36 m2 .
Földszint  -  Előcsarnok,  kézmosó,  wc,  étterem  -  kultúrterem,  színpad,  öltözők,  raktár,  2 
közlekedő, fehér mosogató, fekete mosogató, 2 kézi kamra, előtér, konyha, száraz-áru raktár, 
zöldség  előkészítő,  közlekedő,  hús  előkészítő,   hűtő  helyiségek,  hűtő  gépház,  ,  irodák, 
takarítószer raktár, cukrászhelyiség, női öltözők, férfi öltöző  -  összesen: 893,3 m2.

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

3.)  A Közgyűlés  módosítja  a   Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint: (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,

      - Alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:  
           - az Alapfokú művészetoktatás keretében szövegből a: „színművészet” 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
  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, valamint a
  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése”  
  szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a:  „6820- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan  
  bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, valamint a 682001 és a 682002 szakfeladat számot,
- szakfeladatok megnevezései közül:
  a „közcélú foglalkoztatás, 
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Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú   
  közfoglalkoztatás)” szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül:
- A bevezető részben: 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,

-  „Az intézmény telephelyei:   3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
                                                    3525 Miskolc, Dayka G. u. 6.”  szöveggel.
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegrészben   
  a  zeneművészet szöveget a: 
  „Zeneművészeti ág tekintetében:
   - 2026/2027. tanévig érvényes tanszak elnevezések:
     zongora, hegedű, gordonka, fuvola, blockflöte, gitár, trombita, klarinét, szaxofon, ütő, 
kamarazene, zenekar,

  - 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben érvényes új tanszak elnevezések:
     Fafúvós tanszak:          furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
     Rézfúvós tanszak:        trombita, tuba
     Akkordikus tanszak:   gitár, ütő
     Billentyűs tanszak:      zongora
     Vonós tanszak:             hegedű, gordonka   
     Zeneismeret tanszak:  szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom
     Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus” szöveggel,

- a Táncművészet szöveget a: „(Néptánc, Moderntánc, Társastánc, Balett tanszak)” 
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, és
    - a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
    - a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
        jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,

- az intézmény szakágazati számait a: 
- „68-Ingatlanügyletek”  szöveggel, valamint a „680001”  és a „680002”  szakfeladat 

számokkal.
 -  Az alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:

- Alapfokú művészetoktatás keretében szöveget: a „furulya”, „színjáték”  és a 
„grafika”   

       szöveggel, a   
- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és számítástechnika oktatása szövegrészt: 
       „francia” szöveggel. 
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 - A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szöveget a: „valamint a 2.667. hrsz-ú ingatlanon 
lévő (Palóczy u. 1.) épület konyhája, előtere és kiszolgáló helyiségei a pince szinten 
összesen 160,36 m2 alapterülettel, a földszinten összesen 893,3 m2 alapterülettel” 
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
        - Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
           szövegben: a Színjáték szöveget „Szín- és bábművészet (Színjáték tanszak)” szövegre, 
           a Festészet, Képzőművészet szöveget „Képző- és iparművészet (Képzőművészet, Grafika
           és Festészet tanszak)” szövegre,
        - Az alaptevékenysége: „- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és  
           számítástechnika oktatása” szövegrészben a számítástechnika szöveget informatika 
           szövegre,
     - „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása”  

címre, az „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 felhatalmazza a Polgármestert  a  megszüntető és 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

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kollégiumokban a 2012/2013. tanévben indítható 
csoportok számát  2012. július 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezi:

Intézmény 
2012.  január  1-
jétől  eng.  csop. 
száma

Csökkenés/
emelkedés 

2012/2013. 
tanévben 
indítható  csop. 
száma 

Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző Iskola és 
Kollégium 

8 0 8

Szemere  Bertalan  Szakközép-iskola, 
Szakiskola és Kollégium

14 0 14

Karacs  Teréz  Középiskolai 
Leánykollégium

8 8 16

Központi Leánykollégium 8 -8 0
Petőfi  Sándor  Középiskolai 
Fiúkollégium

9 0 9

Összesen 47 0 47

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

6.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önálló  kollégiumok  alkalmazotti  létszámát  az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Intézmény

Megállapított
álláshelyek
2012. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013.  tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Karacs  T.  Középisk. 
Leánykollégium 13 32 45 +9 +10 19 22 42 64

Központi 
Leánykollégium 12 47 59 -12 -47 -59 0 0 0

Petőfi  S. 
Középiskolai 
Fiúkollégium

15 31 46 -1 -2 -3 14 29 43

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1.
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7.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény

a IV-114/2789/2012. sz. 
közgyűlési határozatban 
engedélyezett 
álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Fazekas U. Ált. Isk. 71 19 90 0 19 19 71 38 109

8.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 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

9.)  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Miskolc  2667  hrsz.-ú  ingatlan  megosztása  után 
kialakuló  Miskolc  2667/2  hrsz.-ú  ingatlan  jelen  határozat  2.  pontjában  nem rögzített  és  a 
Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  részére  rábízott 
vagyonként át nem adott ingatlanrészeit a MIK Zrt. kezelésébe adja azzal, hogy a MIK Zrt. 
köteles a  Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére a 
konyha  és  a  kiszolgáló  helyiségek  üzemeltetéséhez  a  személyzet  és  a  vendégek számára  a 
megközelítést biztosítani.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: 2012.  július 1.

10.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  MIK  Zrt.-t  a  Miskolc  2667  hrsz.-ú 
ingatlanból  kialakuló  Miskolc  2667/2  hrsz.-ú  ingatlan  társasházasításának  elvégzésére,  a 
Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  által  rábízott 
vagyonként használt, valamint a MIK Zrt. kezelésébe adott ingatlanrészek elkülönítése céljából.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: 2012. július 1.
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A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
Nemzetiségi  Önkormányzatokkal  kötött  Együttműködési 
Megállapodások  hatályon  kívül  helyezésére  és  az  új 
megállapodások megkötésére

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

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-132/2879/2012. sz. határozatot

Tárgy:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nemzetiségi Önkormányzatokkal 
kötött Együttműködési Megállapodások hatályon kívül helyezése és új Megállapodások 
megkötése

Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Javaslat Miskolc Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  által  a  Nemzetiségi  Önkormányzatokkal  kötött  Együttműködési 
Megállapodások  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  Megállapodások  megkötésére”  című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata, 
valamint

- a Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata    (1. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata    (2. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata     (3. melléklet),  
- a Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata    (4. melléklet),  
- a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata  (5. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata    (6. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata    (7. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata      (8. melléklet),
- a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata   (9. melléklet), 
- a Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata    (10. melléklet)
között kötendő  Együttműködési megállapodásokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Miskolc Megyei  Jogú  Város  Bolgár,  Cigány,  Görög, 

Horvát, Lengyel, Német, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzata

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodások  aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Közreműködik:            Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 01.
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1. A  Közgyűlés  a  2010.  december  16.  napján  meghozott  X-250/44.396/2010.  számú 
határozatával  jóváhagyott  Együttműködési  Megállapodásokat  2012.  május  31.  napjával 
hatályon kívül helyezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Közreműködik:            Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont 
megszüntetésére  és  a  Miskolc  Városi Szabadidőközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az előterjesztésben személyi  kérdésekről  ,   valamint az 
előterjesztés szerint egy határozati  javaslatról  kell dönteniük. A személyi  kérdés  eldöntéséhez 
minősített, legalább 15 igen szavazatra van szükség.

Kéri, szavazzanak az előterjesztés Mező Istvánné személyét érintő részéről.

A Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  5  fő)  Mező  Istvánnét  a 
Miskolci Városi Szabadidőközpont vezetésével 2012. 
június 1. és június 30. közötti időszakra megbízta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés  Egri István személyét érintő 
részéről.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) Egri  Istvánt a Miskolci 
Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjévé  2012.  június  01.  napjával 
megválasztotta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  Kovács  Józsefné személyét 
érintő részéről.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  5  fő)  Kovács  Józsefnét  a 
Miskolci  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági  tagjává 2012. június 01.  napjával 
öt éves időtartamra megválasztotta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri,  szavazzanak az előterjesztés  Seresné Horváth Zsuzsanna 
személyét érintő részről.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  5  fő)  Seresné  Horváth 
Zsuzsannát  a  Miskolci  Városi  Szabadidőközpont 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává 2012. június 
01. napjával öt éves időtartamra megválasztotta.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés Bajáky Gábor személyét érintő 
részéről.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 7 fő) Bajáky Gábort a Miskolci 
Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági  tagjává 2012. június 01.  napjával 
öt éves időtartamra megválasztotta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  Munkácsi  Mártát érintő 
részéről.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  5  fő)  Munkácsi  Mártát  a 
Miskolci  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft. 
könyvvizsgálójává  2012.  június  01.  napjával  ötéves 
időtartamra megválasztotta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezt követően az előterjesztés szerinti határozati javaslatról kell 
dönteniük, figyelemmel a megválasztott személyekre is. 
Kéri szavazzanak.

A Közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-133/2876/2012. sz. határozatot

Tárgy:A  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont megszüntetése  és  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont Nonprofit Kft. megalapítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a „Javaslat  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont  megszüntetésére  és  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű Társaság megalapítására”  című előterjesztést  és  az  alábbi   határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpontot,  mint 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervet  2012.  június  30.  napjával 
megszünteti.

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

2. A Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont „Megszüntető Okiratát" az  1.  sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti Megszüntető Okirat aláírására 
és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére a 
Magyar Államkincstár részére.

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

4. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes nonprofit korlátolt 
felelősségű  társaságaként, 500.000.-  Ft  jegyzett  tőkével, 2012.  június  01.  napjával 
megalapítja a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaságot, és a Kft. Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

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

5. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolc Városi  Szabadidőközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Közszolgáltatási Szerződést a 3. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:  azonnal

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

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

7. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Egri István, a Miskolc Városi Szabadidőközpont 
igazgatója  magasabb  vezetői  beosztásáról  való  -  2012.  május  31.  napjával  történő  - 
lemondását tudomásul veszi. 

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

8. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat 2012. június 1. napjától, 2012. június 30-
ig, magasabb vezetői beosztás keretében Mező Istvánné (született: Porubjánszki Erzsébet, 
anyja neve: Balázsfalvi Ilona, lakcíme: 3800 Szikszó, Bocskay István u. 20.) látja el.
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Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik  :  Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 1.

9. A  Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  ügyvezetőjévé  2012.  június  01.  napjától  határozatlan  időtartamra  Egri  Istvánt 
(lakcíme:  3529 Miskolc,  Perczel  M.  u.  54.,  született:  Miskolc,  1956.08.27.,  anyja  neve: 
Budai Mária) választja. Az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el.

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

10. A  Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. június 01. napjától öt éves időtartamra  Kovács 
Józsefnét (lakcíme: 3525 Miskolc, Közdomb utca 21., született: Ónod, 1954.05.06., anyja 
neve: Kiss Anna) megválasztja.

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

11. A Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. június 01. napjától öt éves időtartamra Seresné 
Horváth  Zsuzsannát (lakcíme:  3534  Miskolc,  Előhegy  u.  1/A.,  született  Miskolc, 
1967.05.15, anyja neve: Petőfi Amália) megválasztja.

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

12. A Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. június 01. napjától öt éves időtartamra  Bajáky 
Gábort (lakcíme: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 9., született: Miskolc, 1941.04.14.,, anyja 
neve: Apró Edit) megválasztja.

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

13. A  Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  könyvvizsgálójává  2012.  június  1.  napjától,  a  2014.  évi  éves  beszámoló 
elfogadásának időpontjáig, de legfeljebb 2015. május 31-ig Munkácsi Mártát (kamarai 
nyilvántartási száma: 008385) választja.
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Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik  :  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 1.

14. A Közgyűlés felhatalmazza  a Polgármestert a 4.) pont szerinti Alapító Okirat aláírására és 
egyben utasítja a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Nonprofit Kft.
Végrehajtást   felügyelő főosztály  :  Humán Főosztály
Határidő: 30 napon belül

15. A Miskolc  Városi  Szabadidőközpont megszűnő  költségvetési  szerv  útján  ellátott 
feladatokat a Közgyűlés a  Miskolc Városi Szabadidőközpont   Nonprofit Kft. részére 
adja  át  közfeladat  ellátási  és  továbbfoglalkoztatási  kötelezettséggel.  Az  átalakítással  
érintett  közalkalmazottak  továbbfoglalkoztatása  tekintetében a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  25/A.  §  (8)  bekezdésében  foglaltak  az 
irányadók.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Nonprofit Kft.
Végrehajtást   felügyelő főosztály  :  Humán Főosztály
Közreműködik  :  Jegyzői Kabinet
Határidő:  2012. június 1. 

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  hozzájáruló  nyilatkozat  kiadására  a  Forrás 
Közösségi Központ Szolgálat és a Homex 2000 Bt. részére az 
állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatban 2 alternatíva került 
felvázolásra, melyről külön-külön kell dönteniük.
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti "A" alternatíváról.

A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  5  fő)  nem  fogadta  el  az 
előterjesztés  szerinti  „A”  alternatívában  szereplő 
határozati javaslatot. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  hogy  most  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  "B" 
alternatíváról.

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti  „B”  alternatívában  szereplő  határozati 
javaslatot, és meghozta a 
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V-134/2875/2012. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Forrás Közösségi Központ Szolgálat és a Homex 
2000 Bt. részére az állami finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat hozzájáruló nyilatkozat kiadására 
a  Forrás  Közösségi  Központ  Szolgálat  és  a  Homex  2000  Bt.  részére  az  állami  finanszírozási 
rendszerbe történő befogadáshoz” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés (2b) és (2c) pontja alapján nem járul hozzá, hozzá hogy 
az  Újszövetség  Gyülekezet  (3531  Miskolc,  Nagyváthy  u.  6.) fenntartásában  lévő  Forrás 
Közösségi Központ Szolgálat (3529 Miskolc, Bocskai u. 27.), valamint a Homex 2000 Bt. (3534 
Miskolc,  Kiss  tábornok  u.  18.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  területén  házi  segítségnyújtás 
szolgáltatást végezzen.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  szociális 
ellátórendszerének átalakítására

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

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

V-135/2880/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének átalakítása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
szociális ellátórendszerének átalakítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a szakértői javaslatot figyelembe 
véve a város szociális és gyermekvédelmi ellátórendszere kerüljön átalakításra és a feladatok egy 
integrált szociális intézmény keretében kerüljenek ellátásra.

2.) A Közgyűlés utasítja a szociális ágazatot felügyelő Alpolgármestert, a szociális ellátórendszer 
átalakításához, és az integrált szociális intézmény létrehozásához szükséges további intézkedések és 
döntések előkészítésére és Közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős: Kiss Gábor alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
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Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Jegyzői Kabinet
Miskolci Családsegítő Központ igazgatója
Iránytű Szociális Szolgálat igazgatója,
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igazgatója
Miskolci Gyermekvédelmi Központ igazgatója

Határidő: 2012. december 31.

A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc-Avas  városrész  Fényi  Gyula  téren 
jelzőlámpa  kialakítása  miatt  a  megszűnő  aluljáró 
hasznosítása  tárgyában  hozott  V-121/31.676/2009  számú 
közgyűlési határozat visszavonására 

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

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-136/2873/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolc - Avas városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása miatt a megszűnő 
aluljáró  hasznosítása  tárgyában  hozott  V-121/31.676/2009.  számú  közgyűlési 
határozat visszavonása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc - Avas városrész Fényi 
Gyula  téren  jelzőlámpa kialakítása  miatt  a  megszűnő aluljáró  hasznosítása  tárgyában hozott  V-
121/31.676/2009. számú közgyűlési határozat visszavonására ” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc - Avas városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa 
kialakítása  miatt  a  megszűnő  aluljáró  hasznosítása  tárgyában  hozott  V-121/31.676/2009.  számú 
közgyűlési határozatát visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:   Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály
Határidő: azonnal
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A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola helyiségeinek és ingó vagyontárgyainak 
bérbeadására Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető 
Közalapítvány részére, és a német iskola működtetéséhez 
szükséges tárgyi feltételek biztosításáról szóló közgyűlési 
határozat módosítására

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

A Közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 2 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-137/2319-1/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése II-21/2319/2012. sz. határozatának módosítása 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-21/2319/2012. sz. határozat 1. pontját az alábbiakkal 
egészíti ki: 

1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  2012.  évi  költségvetés  terhére  35  Millió  Ft 
értékhatárig biztosítja a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola bérbe adandó 
épületszárnyának  és  helyiségeinek  a  BOSCH  iskola  működéséhez  szükséges  átalakítását  az  1. 
mellékletben rögzített építési tervdokumentáció és helyszínrajz szerint.

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

2.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza a  Polgármestert  az  átalakításhoz 
szükséges közbeszerzési eljárás megindítására.

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

3. A Közgyűlés a határozat többi pontját változatlan tartalommal hatályban tartja.
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A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okirat 
módosításának jóváhagyására

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

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 6 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

V-138/2896/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Holding Zrt.  Alapító Okiratának 15. számú módosítása 2012.  év 05.  17.-i 
hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító 
Okirat módosításának jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt.  2006. év július 7-én 
kelt  Alapító  Okiratát  az  alábbiak  szerint  módosítja,  egyben  az  Alapító  Okirat  15.  számú 
Módosítását 2012.év 05.17.-i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.

Miskolc Holding Zrt.
Alapító Okiratának 15. sz. Módosítása

2012. 05. 17.-i hatállyal
                                                               Cg. 05-10-000406

1.
Az Alapító Okirat X/6. pontja Az Igazgatóság, mint testület feladata, hatásköre, működése
„Az igazgatóság feladatai” bekezdésének
b) pontja:”   az erre feljogosított vezető állású alkalmazottakkal megosztva gyakorolja a társaság 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;” hatályát veszti,
 helyébe az alábbi rendelkezést tartalmazó b) pont lép:

b) „ a cégvezetői tisztséget betöltő munkavállaló felett a munkáltatói jogot gyakorolja”,

2. Az Alapító Okirat X/7. pontja Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

„Az Igazgatóság kizárólagosan át nem ruházható feladat-, illetve hatásköre” bekezdés
kibővül az alábbiakkal: 

„● a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság Mt. 188.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozó 
munkavállalója, vezetője felett,
●  az  Mt.  188.§  (1)  bekezdés  hatálya  alá  tartozó  munkavállaló,  vezető  számára 
teljesítménykövetelmény,  ahhoz  kapcsolódó  teljesítménybér  vagy  más  juttatás 
meghatározása.” 

3. X/10. pontja  A cégvezető
 második bekezdése kibővül az alábbiakkal:
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„A cégvezető hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke gyakorolja.
Az Mt.  188/A.§  (1)  bekezdés  hatálya alá  eső   munkavállaló  tekintetében   a  cégvezető  az 
Igazgatóság előzetes egyetértése alapján jogosult teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz 
kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást meghatározni.”

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik. 
Az  Egységes  Szerkezetű  Alapító  Okiratban  átvezetett,  tartalmat  nem  érintő  esetleges 
pontosításokat, javításokat az Alapító a jelen Módosítás elfogadásával jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
                                           Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 16.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirendi  szavazások  végére  értek,  köszöni  a  jelenlévők 
munkáját.  A következő  közgyűlés  időpontja:  2012.  június  21. Az ülést  16.00  óra  15  perckor 
bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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