
Jegyzőkönyv

Készült: a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2012. június 
28.  napján a Miskolc Holding Önkormányzati  Vagyonkezelő Zrt.  tárgyalójában 15 óra 05 
perckor.

Jelen van 7 fő
Soós Attila Bizottság Elnöke
Dr. Nehéz Károly
Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna
Dr. Tompa Sándor
Kosztica Patrik
Feledy Péter
Takács Gábor

Távol van 2 fő
Bazin Géza
Badány Lajos

Tanácskozási joggal jelen van
Vécsi György Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Dr. Kapás Katalin Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nánási Judit Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Jáger Zsolt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Vámosi János Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt
Pálffy Kinga Miskolc Holding önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Dr. Gáti Attila civil
Dr. Szabó Zoltán aljegyző 
Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft.
Dr. Simon Gábor képviselő
Dr. Veres Péter Jegyzői Kabinet
Kiss Árpádné Vagyongazdálkodási, Számviteli és Kontrolling Osztály
Sallainé Dakó Éva bizottsági referens
Nagy Péter bizottsági referens

Soós  Attila: Köszönti  a  megjelenteket  a  Bizottság  ülésén.  Megállapítja  a  Bizottság 
határozatképességét, mivel 7 fő jelen van, 2 fő van távol. A rendkívüli nyílt ülést megnyitja.  
A  hivatalos  napirend  szerint  egy  napirend  kerül  kitűzésre,  „Javaslat  a  Miskolc  Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi összevont konszolidált éves beszámolójának a 
jóváhagyására”. 
Dr. Tompa Sándor képviselő Úrtól érkezett egy javaslat „Tájékoztató a Tapolcai Strandfürdő 
területén  történtekről,  az  ott  kialakult  állapotokról,  a  szükséges  intézkedésekről”.(A 
jegyzőkönyv 1. melléklete) Azt gondolom, hogy képviselő társam javaslata nem tesz eleget a 
vonatkozó jogszabályoknak, nem készült előterjesztés, határozati javaslat. Amit az SZMSZ 
előír,  illetve  előír  az  Ötv.,  illetve  előír  az  5/2011.  évi  Polgármesteri  és  Jegyzői  együttes 
utasítás, mely a bizottsági ülésrendre, a bizottsági ülések előkészítésére vonatkozik. 
Ezzel  kapcsolatban  további  felvilágosítást,  tájékoztatást  kértem  Jegyző  Úrtól.  Ezúton  ezt 
tisztelettel felolvasom. (2. melléklet)
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Tisztelt bizottsági tagok, én megküldtem mindenkinek Tompa Úr üzenetét, amely az Agorás 
levelezést  tartalmazza.  Ezzel  kapcsolatban  annyi  kiegészítést  szeretnék  tenni,  hogy 
amennyiben  vélelmezhető  az  Agórás  levelezés  kapcsán,  hogy  itt  bűncselekmény  is 
fennforoghat, akkor a Btk. 137. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselő hivatalos személy 
és ebben az esetben viszont feljelentést kell tennie, hogyha ilyen bűncselekményt, vagy annak 
szándékát  észleli.  Továbbá,  arról  tájékoztatnám  a  megjelenteket,  hogy  feljelentést  tehet 
természetes, vagy jogi személy, ismert és ismeretlen, névtelen személy. A bizottság nem jogi 
személy, ezért feljelentést sem tud tenni, az önkormányzat már igen. Mindezek alapján, ami 
itt  elhangzott,  én  javaslom  a  Tisztelt  Bizottság  számára,  hogy  ne  tűzzük  a  mai  napon 
napirendre ezt az anyagot, miután nem világos, hogy mi az előterjesztő szándéka, miről akar 
tájékoztatást adni, illetve kapni. Amennyiben ilyen előterjesztés készül és megállapítást nyer, 
hogy a Városgazdálkodási és –üzemeltetési  Bizottság hatáskörébe tartozik,  a Bizottság azt 
természetesen napirendjére fogja tűzni, akár a következő bizottsági ülésen. Az én javaslatom, 
miután az előterjesztés előkészítetlen,  nincs is anyag, ezért  ne tárgyaljuk ezt a napirendet. 
Tompa Úr parancsolj.

Dr.  Tompa  Sándor: Köszönöm  szépen!  Azt  gondolom,  egy  kicsit  részletesebben  fogom 
indokolni,  annál  is  inkább,  mert  Elnök  Úr  többé-kevésbé  korrekt  módon  idézte  fel  az 
eseményeket. Szeretném jelezni, hogy június 8-án számára az Agóra tagként látott levelezést 
átküldtem, majd később pontosítottam, addigra kiderült, hogy a város különböző vezetőjéhez 
is eljuttatták a levelezéseket azok a civilek, akik közül Gáti Attila Úr jelen van. Ez alapján a 
Polgármester Úr és Vécsi György Elnök Úr felé tett jelzésem alapján javaslom azt, hogy ezt a 
kérdéskört nevezetesen a Tapolcai Strandfürdő területén, amely az egyik Holding tagvállalat, 
a  Turisztikai  Kft.  tulajdonában  van,  és  ilyen  értelemben  kapcsolódik  az  SZMSZ-hez 
kapcsolódó ügyrendünkhöz, vegyük fel a napirendek közé. Itt arról beszélünk, hogy hogyan 
gazdálkodik  a  Holding  egyik  tagvállalata,  tulajdonképpen  arról  van  szó,  hogy  „lopják  a 
Strandfürdőt”.

Soós  Attila: Képviselő  Úr!  Az  előterjesztés  indoklása  esetlegesen,  de  nem  maga  az 
előterjesztés.

Dr.  Tompa  Sándor: Még  nem  kezdtem  hozzá  az  előterjesztéshez,  mert  egyelőre  el  kell 
dönteni, hogy napirendre kerüljön-e. Ez indokolja. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4-6 hétben 
történtek - erre egyébként a városvezetés részéről semmilyen válaszreakció nem érkezett  - 
indokolják,  hogy  a  Bizottság  megtárgyalja  a  kialakult  helyzetet,  megismerje  és 
megfogalmazza javaslatát, vagy a tagvállalat, vagy a Holding, vagy a polgármester felé. Azt 
gondolom és örülök, hogy Elnök Úrnak ilyen komoly szakmai segítsége van. Ön azt kérte, 
hogy  mondjak  példát  2010  előttről,  hogy  volt-e  hasonló  módon  előkészített  bizottsági 
napirendi pont. Volt, de én inkább, azt mondanám, hogy a mi történetünkben is volt. Amikor 
egy  vállalkozói  megkeresésre,  az  ő  feljegyzése  alapján,  úgy döntöttünk,  hogy napirendre 
tűzzük, megkérte Elnök Úr a Holding álláspontját, ma itt vannak, ismerik a történteket, tehát 
minden további nélkül lebonyolítható a tárgyalás. Ezek azok az indokok, ami alapján továbbra 
is azt mondom, hogy tűzze a Bizottság napirendre, és ahogy jeleztem egy rövid prezentáció 
formájában is elő tudjuk vezetni, hogy mi a fő kérdés. 

Soós  Attila: Képviselő  Úr,  továbbra  is  fenntartom,  amit  már  elmondtam.  Ön  egyelőre 
véleményt  emleget,  az  külön fájdalom,  hogy a nevét  nem adta  ehhez az előterjesztéshez. 
Nyilván, ha lesz ilyen előterjesztés, ahhoz fogja adni a nevét, egyelőre csak közvetít és mossa 
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kezeit, hogyha bármi baj történne. Másik, ha visszaemlékszik, azon az ominózus inkriminált 
bizottsági ülésen jeleztem, hogy a Bizottság nem bíróság, nem ítélkezhet, és nem lehet ilyen 
feladata. És azt is jeleztem, hogy a továbbiakban ilyen ítéletadásnak nem tudok helyet adni, a 
Bizottság  nem  rendelkezik  ilyen  jogosítványokkal.  Kategorikusan  szeretném  is  tartani 
magam,  okulva  természetesen  abból,  ami  ezen  a  bizottsági  ülésen  elhangzott.  Nem 
feladatkörünkbe tartozó témákat,  nem fogunk tárgyalni.  Most  is  azt  állítom, ha Képviselő 
Úrnak vannak olyan tények a birtokában, amelyekhez a nevét adja és ír egy előterjesztést, azt 
hivatalos formában, magyarán a törvényességi felügyeletet  betartva,  akkor természetesen a 
Bizottság, amennyiben ránk tartozik, tárgyalni fogja. 

Dr. Tompa Sándor: Ha jól veszem ki, akkor Elnök Úrnak az az álláspontja és a jogászoknak 
is,  hogy ez  a  történet,  ami  lezajlott  és,  amit  a  nevemre veszek,  nem tartozik  a  Bizottság 
kompetenciájába, megy a maga útján és az érintett szereplők megoldják.

Soós Attila: Képviselő Úr! Kérem, ne csúsztasson. Képviselő Úr több évtizedes országgyűlési 
képviselői  múlttal  is  rendelkezik,  méltán  megbecsült  polgára  Miskolcnak.  Pontosan tudja, 
hogy mi a menete egy napirendre történő vételnek. Ne használjuk ki azt,  hogy vannak itt 
esetleg  olyanok,  akik  nincsenek  tisztában  azzal,  hogy  hogyan  lehet  napirendet  tárgyalni. 
Pontosan tudja, miként kell előterjesztést készíteni ugyan az a formátum, ami a parlamentben, 
vannak alaki, formai követelmények, van törvényességi ellenőrzés,  ha ez nincs akkor nem 
tárgyalható,  ezt  Képviselő Úr pontosan tudja.  Nem szeretném abba a  méltatlan  helyzetbe 
hozni,  hogy  ezen  vitatkozzunk.  Azért  próbáltam  objektív  maradni,  mivel  Simon  Gábor 
Képviselő  Úr  is  itt  van,  jogi  oldalról  ismertetni  annak  szabályait,  hogy hogyan  lehet  ezt 
tárgyalható módon napirendre tűzni.  Továbbra is fenntartom azt,  hogy amit én elolvastam 
ebből  a  levélből  az inkább bűncselekmény gyanúját  sejteti.  Beszélgessünk, arról,  hogy ez 
mennyiben a Bizottság hatásköre. Tisztelt Bizottsági tagok van-e ezzel kapcsolatban kérdés?

Dr. Simon Gábor: Én azt szeretném megkérdezni, hogy annak van-e különösebb akadálya, 
hogy amikor  egy képviselő  felvet  egy témát  és  az  Ötv.  azt  is  mondja,  hogy a  Hivataltól 
ügyviteli segítséget igényelhet, ezt gondolom, Aljegyző Úr megerősíti. Mondjuk, hogy erről a 
témáról készítsen a Polgármesteri Hivatal egy előterjesztést és akkor eldönti a Bizottság, hogy 
ezt napirendre veszi, vagy nem. Ezt a segítséget igényelheti a Hivatal szakosztályaitól is. 

Soós Attila: Én azt gondolom, hogy ez nem a Bizottság tiszte és feladata, hogy eldöntse, de 
köszönöm szépen a megjegyzést. 

Dr.  Tompa  Sándor: Azt  gondolom,  hogy annyiban  igen,  hogy Aljegyző  Úr  jelen  van  és 
megerősítheti. Ha ma úgy dönt a Bizottság, hogy ezzel ne foglalkozzunk, akkor a Hivatal, 
illetve a Holding, akinek a tagvállalata bizonyára értesült  ezekről az eseményekről,  hiszen 
június  elejétől  nyilvánosságon  vannak  ezek  a  történések,  a  Hivatal  készítsen  egy 
előterjesztést. Ebben megfogalmaznák, hogy mi a teendő. 

Soós Attila: Megjegyezném Tompa Úr, hogy ez nem a bizottsági ülés feladata. 

Dr. Tompa Sándor: De a kérdést feltettem Aljegyző Úrnak.

Soós Attila: Felteheti,  csak a bizottsági ülés keretein kívül. Ez nem a magánbeszélgetések 
fóruma.
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Dr. Tompa Sándor: Aljegyző Úr sem magánemberként van itt.

Soós Attila: A bizottsági ülést én vezetem és hadd döntsem már el azt, hogy mi tartozik ide és 
mi  nem.  Azt  gondolom,  hogy  tetemre  hívást  rendezni,  ami  most  a  nyilvánosság  előtt 
jegyzőkönyvbe kerül és lehet kérdéseket intézni, nyilatkozatra kényszeríteni embereket, de ez 
talán  méltatlan  is  a  képviselőséghez.  Ez az én magánvéleményem.  Ha nincs  több kérdés, 
akkor a napirend megszavazására kerül sor, illetve Tompa Sándor Úr javaslatát támogatja-e 
napirendre  venni,  vagy  nem.  Aki  támogatja,  Dr.  Tompa  Sándor  javaslatának  napirendre 
vételét kérem, szavazzon.

A Bizottság a javaslat napirendre vételét 1 igen és 6 nem szavazattal többségében nem 
támogatja.

Soós Attila: Van-e egyéb napirendre vonatkozó javaslat? Nincs. Az eredeti napirend szerint 
haladunk tovább, egy napirendünk van. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a napirendi 
pont elfogadásáról.

A  Bizottság  a  Meghívóban  szereplő  napirend  megtárgyalását  7  egyhangú  igen 
szavazattal támogatja.

Napirendek:

1. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2011. évi összevont (konszolidált) éves 
beszámolójának jóváhagyása

2. Egyebek

1. napirend: Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt  2011.  évi  összevont 
(konszolidált) éves beszámolójának jóváhagyása 

Soós Attila: Megkérném Önöket, hogy néhány perces összefoglalót tegyenek.

Vécsi György: Köszönöm szépen. Átadnám a szót kolléganőmnek, aki elmondja konszolidáció 
elvét. 

Nánási  Judit: A  Miskolc  Holding  Zrt.  összevont  konszolidált  éves  beszámolóját  azonos 
elvekkel  készítette,  mint  a  2010.  évit.  A  konszolidációs  körben  nem  történt  változás,  a 
konszolidációba  a  100%-os  Holding  tulajdonú  tagvállalatok  kerültek  bevonásra,  ugyanúgy 
ahogy 2010-ben. A közvetett tulajdonú leányvállalatokat megvizsgáltuk, hogy be kell-e vonni 
2011-ben a konszolidációs politika következtében az árbevételük mindössze 0,25%. Tehát nem 
éri el azt a küszöböt, ami alapján be kellene vonni. 11 db leányvállalat került teljes körűen 
bevonásra. A leányvállalati  saját tőke változása a leányvállalati  saját tőkeváltozásban került 
kimutatásra. A bevonáskori állapotot vizsgálva, ha a leányvállalati saját tőke kisebb, mint a 
Miskolc Holdingnál a befektetés könyv szerinti értéke, akkor tőkekonszolidációs különbözetet 
mutatunk  ki.  Ellenkező  esetben  pedig  passzívat.  Ilyen  konszolidációs  különbözet  üzleti 
értéknek minősül  éppen ezért  értékcsökkenést  kell  elszámolni  utána.  Ez  20%-os,  ennek az 
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elszámolása megtörtént ugyanúgy, mint a korábbi években. A bevonáshoz az előkészítés során 
kiszűrésre kerültek az eltérő értékelések, amelyek sokkal elenyészőbb mértékűek, mindössze 
35 millió  Ft-ot  tettek  ki.  A tagvállalatok  tekintetében a  konszolidációs  körben nincs  eltérő 
értékelés.  2011.  évben  a  Miskolc  Holding  Zrt  teljes  tagvállalati  köre  egységes  számviteli 
politikát dolgozott ki. Ennek folyamán a követelések értékvesztésének az elszámolása a nagy 
értékű  ingatlanok  értékhelyesbítésének  elszámolása,  a  céltartalék  képzés  és  az  amortizáció 
elszámolásának  módja  is  egységesen  összehangolásra  került.  Elmondható,  hogy  a  teljes 
cégcsoport egységes számviteli elvekkel dolgozik. Az adósság konszolidáció során kiszűrésre 
kerültek a vevői és a szállítói forgalom miatti mérlegtételek, ennek nagyságrendje 562.193eFt 
nagyságrendű. Ez a tagvállalatok egymás közötti kötelezettségállomány nagyságrendjét jelenti. 
A konszolidáció során közbenső eredmény kiszűrésére nem került sor. A 62 millió Ft nem érte 
el a saját tőke 1%-át.  A tőkekonszolidáció módszere a követő konszolidáció. A konszolidációs 
adóalap negatív, a korábban elszámolt 23 millió Ft-os társasági adó megjelent a konszolidált 
beszámolóban, amely nem jelent tényleges pénzügyi követelést. A konszolidált mérlegfőösszeg 
4,3 milliárd Ft-tal  nőtt,  ez nagyrészt  a fejlesztéseknek a következménye,  mely zömében az 
MVK Zrt-hez kötődő „Zöld Nyíl” projekthez kapcsolódik. A befektetett eszközök állománya 
12 %-kal nőtt, miközben a forgó eszközök 7%-kal csökkentek. A teljes mérlegfőösszeg 8%-kal 
növekedett. A követelés állomány 18%-kal nőtt 2010. évhez viszonyítva. Forrás oldalon a saját 
tőke 1,2 milliárd Ft-os növekedése, mely a végrehajtott tőkeemelés teljes levezetése 2011-ben 
történt  meg.  A  céltartalék  13%-kal  csökkent,  a  kötelezettségek  10%-kal  csökkentek  és  a 
passzív időbeli elhatárolás, melyeknél a támogatások szerepelnek, az 82%-kal nőtt. Érdekesebb 
talán az eredmény kimutatás vizsgálata. A cégcsoport gazdálkodását abszolút pozitívan lehet 
értékelni.  Az  eredményben  határozott  javulás  látható.  A  2010.  évi  1,3  milliárd  Ft-os 
veszteséggel  szemben 192 millió  Ft-os  veszteség van 2011.  évben,  amely 85%-os javulást 
jelent.  Az  árbevétel  1,2  milliárd  Ft-os  elmaradásával  szemben,  olyan  pozitív  irányú 
gazdálkodást  sikerült  megvalósítani,  ami  azt  jelenti,  hogy  sokkal  nagyobb  mértékben 
csökkentek  a  költségek,  mint  amilyen  mértékben csökkent  az árbevétel.  Ez alól  kivétel  az 
energia  és  gázolaj  költség.  Kiemelendő  még  a  személyi  jellegű  ráfordítások  több  mint,  1 
milliárd forintos csökkenése, úgy, hogy a cégcsoport dolgozói létszáma 28 fővel csökkent. Itt 
nem  vesszük  figyelembe  a  közhasznú  foglalkoztatottakat,  csak  a  saját  átlagos  statisztikai 
létszámot vizsgáljuk. A 2010. évi 2169 fővel szemben 2011-ben 2141 fővel, tehát 28 fővel 
csökkent  a  cégcsoport  létszáma  és  ezzel  1  milliárd  Ft-os  megtakarítás  volt  elérhető. 
Nagymértékű  megtakarítás  tapasztalható  még  az  egyéb  ráfordításoknál.  Az  igénybe  vett 
szolgáltatásoknál egy 11%-os költségcsökkenés realizálódott. Részemről ennyi.

Vécsi György: Talán még egy számot tennék hozzá. Üzemi szinten a 2010. évi – 770 millió Ft-
os eredményből 2011-re 540 millió Ft-os eredményt sikerült elérni. Ez egy óriási változás az 
előző évhez képest.

Soós Attila: Köszönjük szépen. Bizottsági tagok van-e kérdés? Parancsolj Tompa Úr!

Dr. Tompa Sándor: Azt gondoltam, hogy egy ilyen eredményes cég-beszámoló után lesz azért 
kérdése  a  FIDESZ-KDNP-s  képviselőknek,  mert  gondolhatják,  hogy  ez  az  ő  munkájuk 
eredménye  is.  Arra  kíváncsi  lennék,  hogy  az  árbevétel  1,2  milliárdos  csökkenésének 
magyarázatát  miben  látják?  Ugyanakkor  a  bizottsági  üléseken  a  Holding  kintlévőségek 
növekedéséről  hallhattunk,  hogyan állnak  ezek ma akár  az Önkormányzat,  akár  a  lakosság 
felé? Azt is szeretném megtudni, mert bár elég sok előterjesztés volt Holding-ügyben, de azt az 
alapvető  küldetést,  amit  annak  idején  a  Holding  alapításakor  az  elődök  megfogalmaztak 

5



mennyiben frissíti a Holding vezetősége? Most egy nagyon szép eredményről hallottunk, de ezt 
milyen stratégiai változásoknak tudják be, hogy most már ennyire eredményesen gazdálkodik a 
Holding egésze?  A létszám-  és  bércsökkentésnek mi  a  magyarázata,  ugyanis  a  Statisztikai 
Hivatal közben azt mondja, hogy a bérek nőttek? Hogy tetszettek ezt elérni, hogy majdnem 
azonos létszám mellett, bérkompenzációt végrehajtva mégis sikerült több mint, 1 milliárd Ft-al 
a bérköltségeket csökkenteni. Elsőre ezeket a kérdéseket tenném fel.

Soós Attila: Azért arra hadd hívjam fel a figyelmét Képviselő Úrnak is és a válaszadónak is, 
hogy a követelések esetében azt  kérdezte,  hogy állunk ma? 2011-ről beszélünk,  de nem is 
elsősorban erre szeretném felhívni a figyelmet, hanem arra, hogy nyílt az ülés, tehát ami üzleti 
titok arról most ne beszéljünk. Köszönöm.

Vécsi György: Alapvetően a bevétel-csökkenés abból ered, hogy a lakosság takarékoskodik. 
Kevesebbet használják, kevesebbet fogyasztanak a szolgáltatásból. Az árak, vagy nagyon az 
infláció  alatt  vannak,  vagy felette  ez  nem növelik  a  bevételi  oldalt,  a  fogyasztás  azonban 
csökkent. 

Pállfy Kinga: Csökkent a központi támogatás is.

Dr. Tompa Sándor: Ezt az árbevételre érti?

Pállfy Kinga: Igen.

Vécsi György: Kérdés volt  az is,  hogy mennyire  tartjuk szem előtt  az alapításkori  célokat. 
Alapvetően abszolút  szemmel tartjuk. Egy egységes  Holding struktúra alakult  ki,  próbáltuk 
menedzselni több cég könyvelését, valamint az IT dolgait is. Nem láttunk egységes struktúrát. 
Egy szolgáltatási centrum kialakítására irányuló törekvés kezdődött el, ennek irányítója Pálffy 
Kinga  volt.  Ez  már  középtávon  is  jelentős  eredményeket  fog  jelenteni  a  humán  területen 
keresztül  az  IT-n  át.  Az  összes  olyan  tevékenység,  mellyel  költség  takarítható  meg  már 
bevonásra került. Voltak célok a Holding megalakításakor, de mi azt látjuk, hogy ezek nem 
igazán voltak megvalósítva. Kérdés volt a kintlévőségekkel kapcsolatban. Itt a kintlévőségek 
jelentkeznek  az  eredményben  is,  azok  a  kintlévőségek,  amikkel  elszámolunk,  azok  benne 
szerepelnek az eredményekben is. Sajnos az látszik, hogy a lakosság elég nehéz helyzetben 
van, nem igazán sikerült megfordítani a kintlévőségek állományát. A MIHŐ-nél tapasztaltunk 
egyfajta lassulást.

 Soós Attila: Köszönöm!

Dr. Tompa Sándor: A személyi jellegű kiadások?

Nánási  Judit: A  személyi  jellegű  kiadásoknál  a  bérköltség  nem  csökkent.  Lényegesen 
csökkentek a cafeteria kiadások és az egyéb bérjellegű kifizetések. Volt olyan tagvállalat, ahol 
egyáltalán  nem volt  ilyen,  máshol  pedig  nagyon  minimális  kifizetés  volt.  Igazából  ezek  a 
tételek voltak, amelyek csökkentették a személyi jellegű ráfordításokat. 

Soós Attila: Bizottsági tagok van-e kérdés?
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Dr.  Simon  Gábor: Én  is  4  kérdést  írtam  fel,  az  első  az  árbevétel  csökkenés  már 
megválaszolásra került.  Ezt nem teszem fel még egyszer.  A második nekem is a követelés 
állomány volt, arra azt tetszett válaszolni, hogy 18%-al növekedett, ennek struktúrája hogyan 
néz ki? Itt gondolok az időtényezőre, gondolok a partnerekre, természetesen az önkormányzat 
és az önkormányzati szférán kívüli partnerekre. Szeretnék kérdezni a céltartalék csökkenésről, 
amely  13%-al  csökkent.  A  4.  a  bér  volt,  amire  részben  választ  kaptam.  Kérdésem  lenne 
bérkompenzációban hány dolgozó részesült 2011-ben? 2100, jól mondom? 2160 és ugye ezt 
egészíti  ki  a  Városgazda  Kft-nél  foglalkoztatott  600  fő.  Ez  a  4  téma  volt,  ami  engem is 
megragadott.

Nánási Judit: A céltartalék azért csökkent, mert egy 500 millió Ft-os tétel, ami rendeződött, 
nem kellett rá képezni céltartalékot, elszámolásra került. 

Dr. Simon Gábor: Ez valamelyik cégnél jelentkezett?

Vécsi György: Ez nagyrészt a MIHŐ-nél jelentkezett, valamint a MIFÜ telephely átadása során 
olyan környezetvédelmi károk keletkeztek, amelyre céltartalékot kellett képezni. 

Dr. Simon Gábor: A jelenlegi szint az biztonságosnak mondható?

Vécsi György:2014. év végéig ilyen kötelezettségünk, ameddig kötelezettség terheli a MIHŐ-t. 

Nánási Judit: A MIHŐ Kft-nél az Áfa követelés 591 millió Ft, nagymértékű halasztott  Áfa 
fizetési kötelezettségek is vannak benn. Ennek jelentős része, az egyéb követelések aránya 810 
millió Ft-tal nőtt a cégcsoport teljes egészét tekintve. Ezen túl a vevő követelés is nőtt, de arra 
most konkrét számot nem tudok mondani.  

Dr.  Simon  Gábor: És  valami  tendencia?  Gondolom,  ha  18%-al  növekedett  akkor  milyen 
tendenciát látnak?  Arra gondolok, hogy a követeléseket hogyan kezelik, mit lehet tenni? Arra 
tudok  következtetni,  hogy  van  egy folyamatosan  romló  tendencia,  hogy a  lakosság  nehéz 
helyzete  ebbe  belejátszik,  amivel  egyet  értünk.  Valami  2011.  évben  látszott-e,  vagy  csak 
egyértelmű romlás?

Vécsi György: Egységes követelés-kezelési rendszer van kialakítás alatt, ami gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy nagyobb pressziót gyakorol azokra, akik nem tudnak fizetni.

Dr. Simon Gábor: Pontosan ez mit jelent? Külön cég, vagy a Holding egy szervezeti egysége? 
A tagvállalati követelés behajtást központosítják?

Vécsi  György:  Egy  olyan  szoftver  került  kialakításra,  ami  egységesen  tudja  kezelni  a 
tagvállalatoknál  az  összes  lépést,  eljárást,  ami  ahhoz  szükséges,  hogy  ne  veszítsünk  el 
kintlévőséget.

Soós Attila: Ehhez Elnök Úr engedjen meg néhány gondolatot. Az látszik – kívülről mondom, 
ha rosszul látom, javítsanak ki a Holding képviselői – , hogy ennek az egységes rendszernek a 
felfejlesztésénél  megfigyelhető,  hogy  vannak  tartalékok  ebben  a  rendszerben.  Igenis  lehet 
javítani az ügyfelek fizetési morálját és a „behajtás” hatékonyságát. Vannak még lehetőségek, 

7



akár HR-ben, akár jogi területen, amellyel még hatékonyabbá tehető az érdekképviselet és a 
követeléskezelés. 

Vécsi György: Az látszik, hogy a nem lakosság kintlévőség állományát sikerült megállítani és 
csökkenteni  a  MIVÍZ-nél  és  a  MIHŐ-nél  egyaránt.  Az önkormányzati  résznél  készült  egy 
olyan  megállapodás  az  Önkormányzattal,  amely  tartalmazza  azokat  a  fizetési  határidőket, 
amelyek az önkormányzati adóbevételek beérkezéséhez igazodnak. Március 31-el, szeptember 
30-al és december 31-el fizet felénk az önkormányzat, ezáltal nem keletkezik kamatteher az 
Önkormányzatnak.  Így próbáljuk összhangba hozni az Önkormányzat  fizetőképességét  és a 
Holding tagvállalatok bevételeit. 

Dr.  Simon  Gábor: Abban  teljesen  egyetértek,  hogy  nyílván  tartalékot  jelenthet  és  a 
fenyegetettség  érzése,  bármilyen  szolgáltató  küldi  a  felszólítást,  aki  esetleg  tud,  vagy 
elfelejtette az biztosan fizet. De, ezt nyílván elsősorban a lakosságra kell érteni. Ezt úgy kell 
érteni, hogy a Holding egy szervezeti egysége egységes felszólító levelet ír, úgyhogy például 
Mari néni tartozik a vízdíjjal, a távhővel és a MIK bérleti díjjal. Nyílván ez olcsóbb és lehet, 
hogy hatékonyabb. Erről beszélünk? A jogi technikát, azért kérdeztem, mert a követeléseket 
átveszi a Holding, vagy a szervezeti egység, vagy csak egy szolgáltatásként nyújtja?

Dr. Kapás Katalin: Csak behajtási  tevékenység,  követeléskezelésről nincs szó. Az engedély 
köteles  tevékenység,  nem akarunk  ebbe  az  irányba  elmenni.  Megbízásos  alapon  követelés 
behajtás egységes rendszerben. 

Dr. Simon Gábor: A bérkompenzáció és a bérkérdés engem is érdekelne.

Pálffy  Kinga: Bérkompenzációval  kapcsolatban  azt  nem  tudom  megmondani,  hogy  szám 
szerint hány fő, de minden dolgozó részesült ebben, aki erre jogosult. 

Soós Attila: Köszönöm szépen!

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Nekem lenne egy megjegyzésem. Született ma egy újságcikk Dr. 
Simon Gábor Képviselő Úr részéről, és ha jól látom ma itt minden kérdésére választ kapott. És 
én  nem  tapasztaltam,  hogy  eddig  informálódott  volna  a  bizottságban.  Tulajdonképpen  a 
tagvállalatokról itt lehet információt szerezni, viszont abban az újságcikkben arról is szó volt, 
hogy valamit titkolnak előtte, valahol. Én azt nem értem, hol és ki, képviselő, ki tehette ezt? 
Ezen az alapon én is gondolhatnám, hogy ezen az alapon előttem is titkolnak valamit. Tehát az 
a kérdésem, hogy van valami, amit én sem tudhatok?

Soós Attila: Drága Zsuzsa, én azt gondolom, ez nem tartozik ide, az ülés napirendjéhez.

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Én indokoltam csak a kérdésemet. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy van-e valami, amit én nem tudhatok? 

Soós Attila: A konszolidált beszámolóval kapcsolatban?

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Igen.

Dr. Tompa Sándor: Ki tud erre válaszolni?
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Soós Attila: Én nem. Ránézek kérdőn Simon Képviselő Úrra óhajt-e reflektálni?

Dr. Simon Gábor: A konszolidált beszámolóval kapcsolatban nem tudok választ adni. Én nem 
rendelkezem ezzel az előterjesztéssel.

Soós Attila: Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra kerül sor.

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Választ nem kapok?

Dr. Tompa Sándor: Zsuzsa, kitől kérdezte ezt? Szerintem a Holding vezetéséhez szólt a kérdés. 
Simon Képviselő Úr nem tud erre válaszolni. Csak megszólította.

Vécsi György: A válaszhoz szükség van a megfelelő csatorna megadására.

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: A megfelelő csatorna az mit jelent?

Dr. Tompa Sándor: Ezt kérdezem én is.

Soós Attila: Erre én adom meg a kellő választ. Bár Tompa Úr pontosan tudja mi a megfelelő 
csatorna,  hiszen  az  Ötv.-t  ajánlom  figyelmébe,  hogy  a  képviselő  képviselői  munkájához 
Hivatalon keresztül információt kérhet. 

Dr.  Simon  Gábor: Javasolhatja,  hogy valamilyen  ügyet  tárgyaljon  meg  a  bizottság,  vegye 
napirendre és erről a bizottság dönt. 

Soós  Attila: És  mondtam  a  mai  nap,  hogy  ennek  egy  kötelező  alaki,  tartalmi  kelléke, 
törvényességi  felügyelete,  nem  akarnám  még  egyszer  ismételni.  Százszor  tapasztaltabb 
képviselők ülnek itt a balomon. 

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Szeretném megkérdezni Elnök Úr, hogy akkor a törvényességi 
felügyeletbe  a  felügyelő  bizottság  is  beletartozik  és  akkor  akár  saját  frakciótársait  is 
tájékoztathatja, vagy nem? A kérdés erre vonatkozik?

Soós Attila: Akkor én erre azt válaszolom, hogy nem értem a kérdést, ami valószínűleg az én 
hibám. Tehát mi a kérdés?

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Ugye azt mondta, hogy a megfelelő törvényességi csatornákon 
érdeklődhetünk és ez vonatkozik-e a felügyelő bizottságra?

Soós Attila: Most a Holding felügyelő bizottságra gondolsz?

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Igen.

Soós  Attila: De,  ők  közvetlenül  kapnak  tájékoztatást,  hiszen  ők  a  szervezet  részei,  mint 
felügyelő bizottság. 

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Mi érdeklődhetünk-e tőlük?
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Soós Attila: A felügyelő bizottságtól?

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Igen, a tagjaitól.

Soós Attila: Én azt gondolom, hogy őket is köti a tekintetben az üzleti titok intézménye, de 
egyébként igen, hiszen ők azért felügyelő bizottság, mert pontosan azt kell ellenőrizniük, hogy 
megfelelő gazdálkodás folyik-e az adott társaságnál.

Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna: Tehát akkor egy bizonyos határon belül érdeklődhetünk tőlük.

Soós Attila: Többek között azért van például több párti felügyelő bizottság, hogy minden párt 
megfelelő tájékoztatást kapjon. 

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Tehát, akkor az igazság az, hogy érdeklődhetünk tőlük, az nem 
igaz,  hogy  nem  érdeklődhetünk  tőlük.  Ha  valaki  ilyen  kijelentést  tesz  az  nem  minősül 
igazmondásnak bármilyen ranggal van ellátva, többek között országgyűlési képviselő. Arra ez 
különösen vonatkozik, hiszen erre neki különösen ügyelni kell. 

Soós Attila: Zsuzsa, nem tartozik a Bizottság napirendjéhez.

Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna: Köszönöm szépen.

Soós Attila: Szavazásra kerül sor.

Vécsi  György: Nem  hallgatják  meg  a  Felügyelő  Bizottságot,  hogy  javasolják-e?  A 
könyvvizsgálót, az Igazgatótanácsot, hogy megfelelőnek találták-e?

Soós Attila: Semmi akadálya, ebben az esetben akkor fél óra bizottsági szünetet rendelek el. 
Köszönöm szépen.

A Bizottság  15 óra 50 perckor  fél  órás  szünetet  tart.  A bizottsági  ülés  16 óra 30 perckor 
folytatódik.

Soós Attila: A bizottsági  ülés  folytatódik,  felkérném a Felügyelő  Bizottság elnökét  néhány 
mondatos tájékoztatásra. Köszönöm szépen.

Jáger  Csaba: A  Felügyelő  Bizottság  a  Miskolc  Holding  Zrt.  2011.  évi  konszolidált 
beszámolóját  41/2011.  számú  határozatával  elfogadta.  A  határozat  tartalmazza  a  főbb 
számokat, ezt most nem ismételném meg. Azt azonban szeretném kiemelni, hogy a Holding 
2010.  évhez  képest  1,2  milliárd  Ft-al  kevesebb  veszteséggel  zárt.  Ezt  nagyon  pozitívnak 
értékeltük. Elhangzott az elemzéseknél, hogy ez két tételnek köszönhető az egyik a személyi 
kiadásoknál  tapasztalt  megtakarítás,  a  másik  az  egyéb  ráfordítások  800  millió  Ft-os 
megtakarítása. Szeretném hangsúlyozni, hogy a személyi ráfordítások között a megtakarítás a 
cafeteria  elem,  de  mi  nem  ezt  tartjuk  elsődlegesnek,  hanem  a  korábban  kifizetett  magas 
összegű jutalmak és vezetői bérek csökkentését. Az egyéb ráfordítások terén is tapasztalható 
kedvező  változás,  hiszen  itt  kerülnek  elszámolásra  az  előző  években  jelentős  jogi 
szolgáltatások, amelyek területén szintén jelentős megtakarítást ért el a Holding. A Felügyelő 
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Bizottság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  Holding  vezetése  jó  irányú  változtatást  tett  a  takarékos 
gazdálkodás érdekében. 

Soós Attila: Köszönöm szépen. Könyvvizsgáló Úr?

Vámosi János: Tisztelt Bizottság! A cégünk megvizsgálta a Miskolc Holding Zrt. 2011. évi 
összevont  konszolidált  éves  beszámolóját.  Ennek  kapcsán  megjegyezném,  hogy  2011-ben 
megvalósult  az  egységes  pénzügyi  nyilvántartás  bevezetése,  melynek  következtében 
lényegesen  egyszerűbben,  pontosabban,  és  gyorsabban  el  tudott  készülni  a  konszolidált 
beszámoló, amely a könyvvizsgálat munkáját is segítette. Mindezek alapján minősítés nélküli 
végeredményt adtunk ki és mindezek alapján 59.649.722 eFt mérlegfőösszeggel és 192.128 eFt 
veszteséggel elfogadásra javasolta. 

Soós Attila: Köszönöm szépen. Kiegészítés esetleg? Nincsen. Akkor, egy határozati javaslatról 
kell döntenünk.

A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal többségében 
elfogadja.

35/2012. (VI.14.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  –Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a 

„Javaslat
a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi összevont (konszolidált) 

beszámolójának az elfogadására „

tárgykörű előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

A  határozat  tárgya:      a  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt  2011.  évi 
összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  –Üzemeltetési 
Bizottsága  „az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  feletti 
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  vagyongazdálkodás 
rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról” szóló, többször módosított 
1/2005. (II.10.) önkormányzati  rendelet  25/A § (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel 
rendelkező  tulajdonosi  jogkör  gyakorlója  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt Felügyelő Bizottságának 41./2012. (VI.25.) számú határozata, valamint 
a 2012. június 20-i keltezésű könyvvizsgálói jelentés ismeretében 
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a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 
2011. évi összevont (konszolidált) beszámolóját jóváhagyja.

A  2011.  évi  összevont  (konszolidált)  beszámoló  részeként  jóváhagyja  a  2011.  évi 
mérleget,  eredmény-kimutatást,  kiegészítő  mellékletet,  valamint  az  üzleti  jelentést  az 
alábbi értékadatokkal:

Konszolidált mérleg főösszege:             59.649.722 E Ft
Konszolidált saját tőke: 18.417.373 E Ft
Konszolidált jegyzett tőke:                              17.498.000  E Ft
Konszolidált értékesítés nettó árbevétele:     21.000.120 E Ft
Konszolidált  üzemi tevékenység eredménye:       547.335 E Ft (nyereség)
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:    -  192.128 E Ft (veszteség)

2.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi összevont (konszolidált) 
beszámolója,  üzleti  jelentése,  könyvvizsgálói  és  felügyelőbizottsági  jelentése  és  az 
igazgatósági,  valamint  a  vonatkozó  felügyelő  bizottsági  határozata  a  jelen  határozat 
mellékletét képezi.

3.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke köteles a 
jóváhagyott 2011. évi összevont (konszolidált) beszámolót, - a konszolidált üzleti jelentés 
nélkül - a cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve annak – Üzleti jelentés nélkül történő – 
közzétételéről  gondoskodni  a  jogszabály által  előírt  határidők  betartásával.  A Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatóságának Elnöke a konszolidált üzleti jelentés megtekintését köteles a 
Társaság székhelyén minden érdekelt részére biztosítani.

Felelős:  Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóság Elnöke
 Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
 Határidő:  azonnal

2. napirend: Egyebek 

Soós Attila: Az előző bizottsági ülésen már elmondtam, hogy a Közgyűlés munkatervének 
megfelelően  a  szeptember  20-i  közgyűlést  feltételezve,  a  következő  bizottsági  ülés 
szeptember  13-a.  A  „Zöld  Nyíl”  projekt  kapcsán  valószínűleg  közbeszerzési  jellegű 
előterjesztés  megvitatására  kerül  majd  sor,  a  közeli  napokban,  ezért  egyeztetést  fogok 
kezdeményezni a szabadságok kapcsán. 

Dr. Tompa Sándor: Ha sorra kerül erre a bizottsági ülésre, amire utalt Elnök Úr, akkor ezt a 
beszélgetést összehozhatjuk-e a Holding képviselőivel, ami ma elmarad?

Soós Attila: Erről egyeztetni kell a szabadságok miatt.
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Dr. Tompa Sándor: Másik felvetésem, hogy most már talán az ügyrendünknek megfelelően is 
megtehetem  azt  a  javaslatot,  hogy  kérje  fel  az  Aljegyző  Úron  keresztül  a  Polgármesteri 
Hivatalt  a  Bizottság,  hogy  a  Tapolcával  kapcsolatos  előterjesztést  a  Hivatallal  közösen 
megtehessük. 

Soós Attila: Én ezt nem támogatom, továbbra sem vagyok meggyőződve, hogy ez a bizottság 
hatásköre, de mivel javaslatról van szó, szavazzunk róla. Aki támogatja Tompa Úr javaslatát, 
hogy a Bizottság kérje a Hivatalt az előterjesztés elkészítésére, szavazzon!

A Bizottság a javaslat napirendre vételét 1 igen és 6 nem szavazattal többségében nem 
támogatja.

Köszönöm szépen mindenki részvételét. A Bizottság Elnöke az ülést 16.50-kor bezárja.

k.m.f.

                      Soós Attila
                                                       Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság

                             Elnöke

     Nagy Péter
                jegyzőkönyvvezető
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